Áthidaló lehetőségek törlesztési nehézségek esetén
Kiknek ajánljuk?
Áthidaló lehetőségeinket azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik hitelüket eddig késedelem nélkül
törlesztették, de
•
•

Havi törlesztésük jelentősen (minimum 10 %-al) emelkedett
Életkörülményeikben kedvezőtlen változás, állt be (munkanélküliség, munkaszerződés
kedvezőtlen módosítása, tartós jövedelemcsökkenés), illetve váratlan élethelyzet
adódott (haláleset, betegség, tartós keresőképtelenség)

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy fizetési nehézségeiket időben jelezzék
kirendeltségeink felé, hogy Önökkel együttműködve megoldást találjunk gondjaikra, és
elkerüljük a hátralékok felhalmozódását.

Hogyan nyújthatja be kérelmét?
Kérelmét - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - azon a kirendeltségen kell
benyújtania, ahol Ön a hitelt felvette. Kérelméhez csatolnia kell az előírt dokumentumokat.

Milyen dokumentumokat kell csatolnia?
•
•

Az igényelt fizetési könnyítésre vonatkozó kérelem
Adós, adóstárs, és az esetleges kezes személyazonosságot és lakcímet igazoló okirata
(megtekintésre)

A Takarékszövetkezet szükség esetén a további dokumentumok benyújtását kérheti:
•
•
•
•
•

•

alkalmazottak esetén: munkáltatói igazolás
nyugdíjasok esetén: nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény
egyéni vállalkozók esetén: APEH jövedelemigazolás
legutolsó havi bankszámlakivonat (más banknál vezetett bankszámla esetén)
a megváltozott életkörülményt igazoló dokumentumok (pl.: Munkaügyi Központ által
kiállított igazolás, munkaszerződés módosítás, táppénzpapír, orvosi igazolás, halotti
anyakönyvi kivonat),
az igényelt fizetési könnyítés lehetőséghez kapcsolódó egyéb dokumentumok

A benyújtott dokumentumok alapján a Takarékszövetkezet elvégzi a kérelem bírálatát.

Milyen lehetőségek közül választhat?
Az alábbi áthidaló megoldásokat kínáljuk ügyfeleinknek:
•
•

Törlesztőrészlet átmeneti csökkentése, a futamidő módosítása nélkül
Törlesztés átmeneti szüneteltetése, a futamidő módosítása nélkül

•
•

Törlesztőrészlet csökkentése a futamidő módosításával
Hitelek összevonása a havi törlesztőterhek mérséklése érdekében

Törlesztőrészlet átmeneti csökkentése, a futamidő módosítása nélkül
Ebben az esetben Önnek lehetősége van arra, hogy egy átmeneti - de legfeljebb 6 hónapos időszak alatt a jelenleginél alacsonyabb törlesztőrészletet fizessen.
A futamidő nem módosul, emiatt azonban a törlesztés csökkentés idejének lejártát követően a
jelenleginél magasabb törlesztőrészlet adódik.
Ennek oka, hogy a könnyített időszakban meg nem fizetett kamatot és tőkét a hátralévő
futamidőben kell törleszteni.
Javasoljuk, hogy a kérelem benyújtásakor azt is vegye fontolóra, hogy a könnyített időszak
lejártát követően a magasabb törlesztést is el fogja-e bírni.
A törlesztőrészlet csökkentése szerződésmódosítással jár, melynek - aktuális Hirdetmény
szerinti - díját Önnek kell megfizetni.

Törlesztés átmeneti szüneteltetése, a futamidő módosítása nélkül
Megegyezik a fent leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a könnyített időszakban-ami
legfeljebb 6 hónap lehet- szünetel a törlesztés.
A törlesztőrészlet átmeneti szüneteltetése szerződésmódosítással jár, melynek - aktuális
Hirdetmény szerinti - díját Önnek kell megfizetni.

Törlesztőrészlet csökkentése, a futamidő módosításával
Ebben az esetben hitelének visszafizetésére hosszabb idő áll rendelkezésére, így csökkenthető
a havi törlesztési teher.
A törlesztőrészlet csökkenésének mértéke függ attól, hogy Ön mennyi ideje törleszti már a
hitelét, és milyen mértékű hosszabbítást kér. Felhívjuk figyelmét, hogy a futamidő
meghosszabbítása esetén a törlesztőrészlet nem csökken azzal arányosan, tekintettel arra,
hogy a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is megnövekszik.

Hitelek összevonása a havi törlesztőterhek mérséklése érdekében
Önnek arra is lehetősége van, hogy az Örkényi Takarékszövetkezetnél, és más
hitelintézeteknél fennálló hiteleit egyetlen, Adósmentő hitellel kiváltsa, mellyel csökkentheti
havi törlesztő-terheit.
Jelen tájékoztató ajánlattételnek nem minősül, továbbá a fent leírtak feltétele, hogy Ön
megfeleljen a jelzálog típusú hitel - külön terméktájékoztatóban ismertetett - igénybevételi
feltételeinek
A halasztási, átütemezési kérelmek befogadása nem jelenti azok automatikus elfogadását, a
Takarékszövetkezet az egyedi bírálat jogát fenntartja!
Örkény, 2011. március 01.
Örkényi Takarékszövetkezet

