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Pénzügyi döntései elôtt használja a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének (PSZÁF) honlapját és számoljon a 
www.pszaf.hu-val! A PSZÁF honlapja megbízható infor-
mációkon alapuló, korszerû alkalmazások révén segít el-
igazodni a pénzügyi piacokon kínált termékek között, va-
lamint megkönnyíti ezek összehasonlítását és a fogyasz-

tók számára legmegfelelôbb termék kiválasztását.

MEGTAKARíTOTT PÉNZÉT SZERETNÉ A LEhETô 
LEGjObb FELTÉTELEKKEL ELhELYEZNI? TÁjÉ-
KOZóDjON A PSZÁF bETÉT- ÉS MEGTA KA-
RíTÁSKERESô PROGRAMjA SEGíTSÉGÉVEL!

A PSZÁF betét- és megtakarításkeresô programjában meg -
találja a legelterjedtebb megtakarítási termékek, így 

■  a lekötött betétek, 
■  a befektetési termékkel kombinált megtakarítási 

termékek (betéti rész), 
■  a tartós befektetési szerzôdések betéti része és
■  a megtakarítási számlák 

teljes aktuális piaci palettáját. A program segítségével 
közel 2000 megtakarítási terméket hasonlíthat össze és 
válogathat közöttük.
Elegendô a kiválasztott terméktípusnál néhány szûrô- és 
választófeltételt kitöltenie (pl. EBKM, elhelyezni szánt ösz-
szeg, devizanem, futamidô), és ezek alapján a program 
megjeleníti a keresési feltételeknek megfelelô, aktuális 
ajánlatokat.
A megjelenített ajánlatok közül kiválaszthatja a leg meg-
felelôbbeket, és a program egyetlen kattintással köny-
nyen összehasonlíthatóvá teszi azokat.

EZEN FELÜL A PROGRAM...

■  fontos fogyasztóvédelmi tudnivalókkal is szolgál. 
A termékválasztó egyes pontjain fogyasztóvé-
delmi információkat, magyarázatokat, figyelem-
felhívásokat, mérlegelendô szempontokat talál, 
melyek megkönnyítik a termékválasztást, felhív-
ják a figyelmet a kockázatokra.



■  a „Segíthetünk a választásban?” menüpontban 
megtakarítási szokásaival kapcsolatos néhány 
kérdésre válaszolva  (pl. „Vállal-e befektetési koc-
kázatot vagy sem?”) megtudhatja, hogy melyek 
az Ön számára leginkább ajánlott terméktípu-
sok.

VÁLASSZON hITELT VAGY LíZINGTERMÉKET  
A PSZÁF ADATbÁZISA ALAPjÁN!

Szeretné tudni, melyik hitelintézet kínálja az Ön számá-
ra legkedvezôbb hitel- vagy lízingkonstrukciót, anélkül, 
hogy órákat töltene ügyfélszolgálatokon vagy interne-
tes böngészéssel? Üsse be a PSZÁF hitel- és lízingter-
mék választó programjába a legfontosabb paraméte-
reket – pl. a THM-et, a futamidôt, a hitelösszeget –, és a 
program könnyen összehasonlítható módon megjeleníti 
a pénzügyi szolgáltatók aktuális ajánlatait. 
A hitel- és lízingtermék választó programban az alábbi 
termékek teljes piaci palettáját találhatja:

■  ingatlanlízing termékek,
■  gépjármûlízing termékek,
■  számlahitelek,
■  személyi kölcsönök,
■  áruhitelek,
■  gépjármûhitelek,
■  jelzáloghitelek,
■  megtakarítás fedezete melletti hitelek,
■  hitelkártyák.

A PROGRAM... 

■  a piacon elérhetô lakossági hitel és ingatlanlízing 
termékek alapján néhány egyszerû kérdés után 
segít összehasonlítani, majd megtalálni az Ön 
számára megfelelô terméktípust;

■  pár kattintással összehasonlíthatja a legvonzóbb 
ajánlatokat;

■  fogyasztóvédelmi információkkal látja el;
■  felhívja a figyelmét a mérlegelendô szempontok-

ra és kockázatokra.



Ha a hitel- és lízingtermék választó programmal kiválasz-
tott egy megfelelônek tûnô hitel- vagy lízingkonstruk-
ciót, a PSZÁF hitelkalkulátorával megnézheti, hogy 

■  azzal milyen anyagi terhet vállalna, 
■  milyen törlesztôrészletekkel kell számolnia, 
■  mekkora lenne a futamidô alatt összesen 

visszafizetendô összeg.

FONTOS TUDNI, hogy egyik alkalmazás sem számol 
ki, vagy ajánl személyre szabottan konkrét konstruk-
ciókat, hanem a megadott paraméterek mellett az 
adott pénzügyi termékek piacán elérhetô aktuális 
megoldásokról ad összehasonlítható tájékoztatást!

Keresse az ALKALMAZÁSOK menüpontot a www.pszaf.
hu/ fogyasztoknak oldalon, ahol további hasznos infor-
mációkat találhat a legelterjedtebb pénzügyi termé-
kekkel kapcsolatban!
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