HIRDETMÉNY
a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által meghirdetett akciókról és
azok feltételeiről
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az alábbiakról tájékoztatja Ügyfeleit:






A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 2018. 10. 17. napján hatályba
lépő 2018. évi LXIII. törvény értelmében az ezt követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás nem illeti
meg.
Az alább felsorolt, időszakos akciók jelen Hirdetmény hatálybalépésétől visszavonásra
kerülnek. :
o Első havi megtakarítás átkönyvelésére vonatkozó akció
o Első havi megtakarítás és Számlanyitási díj átkönyvelésére vonatkozó akció
o Társasházi Kamatbónusz akció
o Kamatbónusz akció
A 2018.08.16-tól hatályos Hitelfolyósítási díj elengedése akció jelen Hirdetmény hatálybalépésével módosított feltételekkel kerül meghirdetésre.

1. HITELFOLYÓSÍTÁSI DÍJ ELENGEDÉSE akció
Akciós időszak: 2018.10.17-től 2018.11.15-ig vagy visszavonásig

Jogosultak:
Bármely természetes vagy jogi személy, aki az akciós időszakalatt újonnan igényel azonnali
áthidaló kölcsönt (továbbiakban: AÁK) vagy áthidaló kölcsönt (továbbiakban: ÁK)
Kedvezmény leírása:
Az akciós időszaka alatt befogadásra kerülő szerződések esetén elengedésre kerül a Hitelfolyósítási díj, amelynek mértéke a kölcsönszerződésben szereplő szerződéses összegek együttes
eredményének 1 %-a hitelügyenként
Részletes feltételek:
1. A hitelfolyósítási díj elengedése az akciós időszak alatt befogadásra kerülő, 2018. október 16. napjáig megkötött lakás-előtakarékossági szerződésre igényelt, természetes és
jogi személy szerződők AÁK és ÁK ügyletére érvényes, amennyiben a hitelkérelmi csomag Ügyfél általi aláírása az akciós időszak alatt történik, ideértve a határnapokat is.
2. A Hitelfolyósítási díj mértéke a kölcsönszerződésben szereplő szerződéses összegek
együttes eredményének 1 %-a hitelügyenként, amely az akciós időszak alatt befogadásra kerülő szerződések esetén elengedésre kerül.
3. A Hitelfolyósítási díj elengedésére nem jogosult:




a hitelszerződés megkötését megelőzően elutasításra vagy bármilyen oknál fogva
megszakításra kerülő hiteligénylés,
betéti szerződés kivonásra kerül a hitelügyből illetve a Továbblépő hitelből Lakáskölcsönbe vált át a hitel folyósítását megelőzően,
a 2018. október 16. napját követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre benyújtott hiteligénylés.

Az egyes akciókkal kapcsolatos, valamennyi akció vonatkozásában érvényesülő további tudnivalók:

1. A jelen Hirdetményben meghirdetett akciókra vonatkozó lakáskölcsönre, áthidaló kölcsönre és azonnali áthidaló kölcsönre vonatkozó THM értékeket a 2018. augusztus 16tól hatályos természetes és jogi személy szerződőkre alkalmazott teljes hiteldíj mutatókról
(THM) szóló Hirdetmény tartalmazza. Az akciók hatálya alatt kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre egyebekben változatlanul alkalmazni kell a Fundamenta-Lakáskaszsza Zrt. az ajánlati nyomtatvány aláírásakor hatályos Általános Szerződési Feltételeit (Üzletszabályzatát) és a kapcsolódó hirdetmények feltételeit. A lakás-előtakarékossági
szerződés részletes leírását a jelen pontban hivatkozott Üzletszabályzat tartalmazza.

Jelen Hirdetmény közzétételére a személyes ügyfélszolgálaton (Budapest II. ker. Tölgyfa u. 24.)
történt kifüggesztés, valamint a www.fundamenta.hu hivatalos honlapon, Hasznos, Dokumentumtár menüpont alatt való megjelenés útján kerül sor.

Budapest, 2018.10.17.
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