Fundimini Gyerekszámla kalkuláció

Összesítettük, hogy a kiválasztott havi megtakarítással a megadott futamidő végén mekkora összeget
használhatsz fel gyermeked lakáscéljaidhoz.

Havi megtakarítás:

20.000 Ft

1. SZERZŐDÉS (122 hónap):
összes saját befizetés:
állami támogatás:
hűségbónusz2:
betéti kamat3:
kamatprémium3:

2.400.000 Ft
720.000 Ft
38.250 Ft
41.995 Ft
379.083 Ft

teljes megtakarítás:4

3.564.178 Ft

2. SZERZŐDÉS (99 hónap):
összes saját befizetés:
állami támogatás:
betéti kamat3:

1.940.000 Ft
582.000 Ft
10.068 Ft

teljes megtakarítás:

2.532.068 Ft

TELJES MEGTAKARÍTÁS ÖSSZESEN:
IGÉNYELHETŐ LAKÁSKÖLCSÖN5:

6.096.246 Ft

TELJES SZERZŐDÉSES ÖSSZEG5

13.900.000 Ft

7.803.754 Ft (THM: 3.69%)

Az ajándék Fundimini Okospersely® a 14. életévét be nem töltött kedvezményezett javára, újonnan kötött szerződésekre érvényes, ahol a tarifális ráta
eléri a havi 9 900 Ft-ot és nem haladja meg a 40 000 Ft-ot, a számlanyitási díj és az első havi teljes megtakarítás befizetésére is sor került, és a szerződést
nem zárolják.
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Az állami támogatás mértéke, szerződésenként és személyenként, havi rendszeres megtakarítást feltételezve legfeljebb évi 72 000 Ft. Az EBKM-érték két
egymást követő, Otthontervező Lakásszámla 20 (‚A’ módozat) vagy Otthontervező 40 (‚B’ módozat) lakás-takarékpénztári szerződésből álló konstrukcióra
került megállapításra, havi 10 000 - 40 000 Ft-os folyamatos betételhelyezést feltételezve, ahol a tarifa szerinti kamat 1%, a kamatprémium 1,5%, és az első
szerződés futamideje minimum 8 év. A megtakarítási idő változása az EBKM érték változását is jelentheti, amely érték csökkenhet. A jelen tájékoztatás
nem tekinthető a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. részéről hivatalos ajánlattételnek, az itt leírtak kizárólag a figyelem felkeltését célozzák.
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Az első lakás-előtakarékossági szerződés szerződéses összegének 0,5%-át hűségbónuszként jóváírjuk az Ügyfél betéti számláján a Hirdetményben meghatározott
feltételek együttes teljesülésekor.
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A konkrét példához tartozó EBKM-értékek: 1. szerződés: 2.64% állami támogatással, 0.94% állami támogatás nélkül; 2. szerződés: 5.19% állami támogatással, -0.8%
állami támogatás nélkül. Összevont EBKM a 2 szerződésre: 3.09% állami támogatással, 0.61% állami támogatás nélkül. A kamatprémium mértéke 1,5%.
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A kalkulációban az első megtakarítási szakasz végén összegyűjtött összegből levonásra került a második szakasz során keletkező (első szerződésre vonatkozó)
számlavezetési díj, melynek összege havi 150 forint.
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A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a teljes hiteldíj mutató meghatározásakor a konkrét példában szereplő összeget és futamidőt vette figyelembe. A THM
meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. az ön pénzügyi közvetítője, úgyis mint jelzáloghitel-közvetítő a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nevében jár el, amelyért díjazásban
részesül.
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A tájékoztatás és a feltételek megjelölése nem teljes körű, a termék részletes feltételeit, továbbá a szerződéses összeg, valamint a teljes megtakarítás fogalmi
elemeit a www.fundamenta.hu oldalon található „FundiMini Gyerekszámla” akcióról szóló Hirdetmény (A hivatkozott honlapon található a Fundimini
Gyerekprogram hirdetmények alatt. A FundiMini Gyerekszámla akció hirdetmény 2016.10.17-étől visszavonásig él), továbbá a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
Általános Szerződési Feltételei (A hivatkozott honlapon található az Általános Szerződési Feltételek, Díjtáblázat alatt) tartalmazzák. Az akció más termékakcióval
nem vonható össze. A Fundamenta-Lakáskassza Kft és a kijelölt értékesítő partnerek a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. megbízásából járnak el, tevékenységükért
díjazásban részesülnek.
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