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Budapest, 2015. április 30.

Hitelkiváltó verseny: a kiszámíthatóságot kínálja az UniCredit
Elérhetővé tette a teljes futamidőre fix kamatozású jelzáloghitelét az UniCredit Bank a
hitelkiváltást tervezőknek is. Az április 15-étől igényelhető Stabil Kamat hitel rögzített
kamatot és így fix törlesztőrészletet kínál a teljes futamidőre, azaz választhatóan 10, 15
vagy – a piacon jelenleg egyedülállóan – 20 évre.
Bár a tavaly augusztusban bevezetett termék eredetileg csak lakásvásárlásra volt
igényelhető, a teljes futamidőre szóló kiszámíthatósága miatt rövid idő alatt a bank egyik
legnépszerűbb terméke lett, ami jelzi, hogy nagy igény van a kifejezetten hosszú távon is
kiszámítható, rögzített kamatozású, fix havi törlesztőrészletű termékre. Nem véletlen, hogy
az UniCreditnél igényelt lakáshitelek közül ma már minden harmadik Stabil Kamat
konstrukció.
Mivel az elszámolást követően a hitelkiváltás várhatóan fokozott igényként jelenik meg a
piacon, így a bank kibővítette az igénylési lehetőségeket, annak érdekében, hogy a termék a
hitelkiváltást tervezők számára is hozzáférhetővé váljon. Így április 15-étől a Stabil Kamat
már lakáscélú és egyéb jelzáloghitel-kiváltásra, valamint természetesen ingatlanvásárlásra,
építésre, felújításra vagy akár szabad felhasználásra is igényelhető. THM: 6,22-8,87%
A hiteligényléshez kapcsolódó díjak közül a bank visszatéríti az értékbecslési és a
közjegyzői okirat díját, emellett elengedi az utalási díjat, valamint a TakarNet-rendszerből
lekért nem hiteles tulajdoni lap és térképmásolat díját is.
Aktív bankkártya használat esetén, valamint a bankszámlára érkező rendszeres jóváírás
mértékének függvényében a bank akciósan kamatkedvezményeket is kínál a hitel teljes
futamidejére. A jelzáloghitel feltétele az UniCredit Banknál vezetett számla, valamint a
fedezeti ingatlanra vonatkozó, a bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás.
Az érdeklődők a fix törlesztőrészletet a 10,15 és 20 éves futamidőre az alábbi kalkulátor
segítségével egyszerűen kiszámolhatják:
https://www.unicreditbank.hu/maganszemelyek/hitelek/lakashitelek/stabil_kamat_lakashitel.h
tml?defaultLanguage=hungarian&amp;forcedesktop=true
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Az UniCredit
Az UniCredit vezető európai kereskedelmi bank, amely 17 országban van jelen intézményhálózatával. Teljes
globális hálózatunk, mely mintegy 8600 fiókból áll, és amelyben több mint 145 000 munkatárs dolgozik, mintegy
50 piacra terjed ki (2014. december 31-i adatok).
A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit működteti a legnagyobb és leginkább diverzifikált, mintegy 3500
fiókból álló nemzetközi bankhálózatot (Lengyelországgal és Törökországgal együtt).
A csoport a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina,
Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország,
Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna. Az UniCredit a Baltikumban
lízing-leányvállalatán keresztül van jelen (2014. december 31-i adatok).

