Raiffeisen hitelválasztó

Minősített Fogyasztóbarát
Lakáshitel

Milyen célra?

Lakáshitel

Otthonteremtési
Kamattámogatott Kölcsön

NHP Zöld Otthon Hitel

Új/Használt lakás/ház vásárlás

Igényelhető összeg

1.000.0000 - 80.000.000 Ft

Fedezet típusa
(6 havi BUBOR + fix kamatfelár), vagy 5, vagy 10 évre
rögzített kamatozás, vagy futamidő (5, 10 vagy 15 év)
végéig fix kamatozás

Kamatozás

Új lakás/ház vásárlás

1.000.000 - 15.000.000 Ft

Futamidő

NHP Zöld
Otthonteremtési
Kamattámogatott
Kölcsön

Babaváró Kölcsön

Személyi kölcsön
ingatlanfedezettel

szabad felhasználás

szabad felhasználás

1.000.000 - 70.000.000 Ft 1.000.000 - 15.000.000 Ft 1.000.000 - 10.000.000 Ft 1.000.000 - 60.000.000 Ft

60-300 hó

72-240 hó

60-300 hó

Jövedelem és ingatlan

Jövedelem

Jövedelem és ingatlan

5 évre rögzített kamatozás,
az ügyfél által fizetendő
kamat a futamidő végéig fix

Minősített Fogyasztóbarát
lakáshitel lakáscélú hitel
kiváltására

2,5% kamat a teljes
futamidő alatt

0 % kamat a teljes
futamidő alatt

5 évre rögzített
kamatozás

Egyetlen hitel

Otthonfelújítási
Kamattámogatott
Kölcsön

hitelkiváltás

Lakásfelújítás

1.000.000 - 80.000.000 Ft

3.000.000 - 6.000.000 Ft

60-300 hó

60-120 hó

Jövedelem és ingatlan

Jövedelem és ingatlan

Jövedelem és ingatlan

(6 havi BUBOR + fix kamatfelár), vagy 5, vagy 10 évre rögzített kamatozás, vagy
futamidő (5, 10 vagy 15 év) végéig fix kamatozás

5 évre rögzített
kamatozás, az ügyfél
által fizetendő kamat a
futamidő végéig fix

Házas
Családi
állapota

Élettársi
kapcsolat
Egyedülálló

Gyermeket nevel?

-

-

-

Szeretne gyermeket
vállalni?

-

-

-

- MNB által speciálisan
szabályozott termék (pl.
max. kamat és díjak,
folyamati határidők)
- Használatbavételi
engedéllyel rendelkező
ingatlan szükséges,
- Kötelező érvényű ajánlat
kiadása,
- Piaci alapú kamatozás 4
féle kamatkedvezménnyel

- Bank által
meghatározott
szabályrendszer alapján
nyújtott termék,
- Egyedi esetekben,
rugalmasabb
keretrendszerrel (pl.
kifizetési feltételek 24
napon túli teljesítése), Előfinanszírozás
(használatbavételi
engedéllyel nem
rendelkező ingatlan)
elérhető pótfedezet
bevonásával,
- Piaci alapú kamatozás 4
féle+egyedi (ÜPK)
kamatkedvezmény
lehetőségével

Jogszabályi/speciális
feltételek az
igénybevételhez

- Jogszabály által
szabályozott feltételrendszer
(pl. 1-2 gyermek esetén 180
nap TB jogviszony, 3 gyermek
esetén 2 év),
- Használatbavételi
engedéllyel rendelkező
ingatlan szükséges
- Kamattámogatás
igénybevételével évi 3 % végig
fix kamat
- az igénybevétel mértéke
függ a meglévő és a vállalt
gyermekek számától és a
lakás hasznos alapterületétől

-

- MNB által speciális feltételek mentén
szabályozott termék (pl. kölcsönösszeg, max
kamat és díjak, folyamati határidők)
- energetikai tanúsítvány szükséges
- BB vagy annál jobb energetikai minőségű
besorolású ingatlan
- összesített energetikai jellemzőjének számított
értéke (primer energiaigény) legfeljebb 90
kWh/m2/év
- Használatbavételi engedéllyel nem rendelkező
(épülő) ingatlanra is igényelhető

2,5% végig fix kamat

- Jogszabály által
szabályozott
feltételrendszernek is
meg kell felelnie (lsd.
OTK),
- Kamattámogatás
igénybevételével végig
fix 0% kamat

-

-

-

-

-

-

- csak problémamentes hitel váltható ki
- Jogszabály által
- legalább 6 havi háralévő futamidő esetén
szabályozott
feltételrendszer (pl. 3év
TB jogviszony szükséges,
- Bank által
Feleség életkora
meghatározott
igényléskor 23-41. év), szabályrendszer alapján
- Kamattámogatás
nyújtott termék
- MNB által speciálisan
- Bank által meghatározott
igénybevételével a
szabályozott termék (pl. max. szabályrendszer alapján
futamidő végéig
kamat és díjak, folyamati
nyújtott termék,
kamatmentes
határidők),
- Lakáshitel és
- Csak lakáshitel kiváltásra,
szabadfelhasználású hitel
tőkenövelés nélkül
kiváltásra, tőkenöveléssel és
nélkül is

- Jogszabály által
szabályozott
feltételrendszer pl. 1év
TB jogviszony szükséges
- igénylők és gyermeke(i)
legalább 50%-os
tulajdoni hányaddal és
legalább 1 éve állandó
lakhellyel rendelkeznek
az érintett ingatlanban
- számlával igazolt
felújítási költségek

