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Márciustól elérhető a Sberbank lakásfelújítási személyi
kölcsöne
A bank saját, lakásfelújítást segítő személyi kölcsöne könnyen hozzáférhető és gyors elbírálású, de
más tekintetben is kedvező, hiszen törlesztéskor könnyítésként kezdetben csak a kamatot kell
visszafizetni, a türelmi időt követően kell megkezdeni a kölcsön tőkeösszegének visszafizetését.
A Sberbank Magyarország Zrt. 2021. márciusától egy új, fedezetlen hitelkonstrukciót vezet be az államilag
támogatott lakásfelújítási kölcsön kiegészítéseként vagy alternatívájaként, amellyel azokat szeretné segíteni,
akik a lakásfelújításhoz hitelt terveznek igénybe venni, de valamilyen oknál fogva később tervezik az
otthonfelújítási támogatást felvenni. Ezzel a lépéssel a pénzintézet a lakossági felhasználás céljából eddig
igénybe vehető személyi kölcsön portfolióját egy újabb termékkel, az úgynevezett FelújítLAK Személyi
kölcsönnel (THM 7,66% - 14,96%) bővíti ki, amely az új otthonfelújítási támogatás önerejének
előteremtésében is segíthet.
A bank által kifejlesztett speciális célú személyi kölcsön egyrészt már az igénylésénél is számos könnyítést
tartalmaz - tekintettel arra, hogy egy fedezetlen hitelről beszélünk - nincs szükség értékbecslésre, sőt az
esetek többségében közjegyzői okiratra sem. Az egyszerűsítéseknek köszönhetően az ügyfelek jóval
gyorsabban, várhatóan 1-2 munkanapon belül hozzájuthatnak a pénzükhöz. A Bank úgy tervezi, hogy a
kölcsönt a későbbiekben videóhíváson keresztül is elérhetővé teszi, így az ügyfelek akár otthonuk
kényelméből is fel tudják majd azt venni.
A fedezetlen hiteltermék nagy előnye, hogy a felújítani tervezett ingatlan tulajdoni lapjának terheltségétől
függetlenül bárki igényelheti, aki legalább havi nettó 150.000 Ft igazolt, bankszámlára érkező és a bank által
elfogadott rendszeres jövedelemmel rendelkezik. A FelújítLAK Személyi kölcsönt (THM 7,66% - 14,96%)
800.000 – 6.000.000 Ft közötti összegben, maximum 9 éves futamidőre lehet felvenni. „Az átlátható
törlesztés érdekében a kölcsön típusa a teljes futamidő alatt fix kamatozású, a türelmi idő lejártát követően
minden hónapban azonos törlesztőrészlettel, ráadásul a türelmi idő alatt a törlesztőrészlet csak a
kamatfizetést tartalmazza” emelte ki Besnyő Márton, a Sberbank Lakossági Termékfejlesztési Vezetője.

A Sberbank Magyarország Zrt-ről:
A Sberbank Magyarország Zrt. a Sberbank Europe AG leányvállalata, lakossági-, mikro-, KKV- és nagyvállalati ügyfeleknek nyújt teljes körű banki
szolgáltatást Magyarországon. A bank 1993 óta működik sikeresen a magyar piacon. A bécsi központú Sberbank Europe csoport Európa 8 piacán
van jelen: Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában és
Németországban.

