
VÁLASSZON HITELT VAGY LÍZINGTERMÉKET 
A PSZÁF ADATBÁZISA ALAPJÁN!

Szeretné tudni, mely hitelintézetek kínálják az Ön számára 
legkedvezõbb konstrukciókat, anélkül, hogy órákat töltene 
ügyfélszolgálatokon vagy internetes böngészéssel? Üsse be a 
PSZÁF Hitel- és lízingtermék választó programjába a leg-
fontosabb paramétereket – pl. a THM-et, a futamidõt, a hitel-
összeget –, és a program megjeleníti a pénzügyi szolgálta-
tók aktuális ajánlatait.

A program nem pusztán listázza a lakossági hitel és ingat-
lanlízing termékeket, hanem:

néhány egyszerû kérdés után segít megtalálni  
az Ön számára megfelelõ terméktípust;
pár kattintással összehasonlíthatja  
a legvonzóbb ajánlatokat;
fogyasztóvédelmi információkkal látja el;
felhívja a figyelmét a mérlegelendõ szempontokra  
és kockázatokra.

SZÁNJON 
EGY PERCET
A PSZÁF NETES

ALKALMAZÁSAIRA! 









Pénzügyi döntései elõtt használja a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF)  

honlapját és számoljon a www.pszaf.hu-val! 
A PSZÁF honlapja megbízható információkon 

alapuló, korszerû alkalmazások révén 
segít eligazodni a pénzügyi piacon kínált 

termékek között. 



SZÁMOLJA KI TÖRLESZTŐRÉSZLETÉT 
A PSZÁF KALKULÁTORÁVAL!

Nézze meg a PSZÁF Hitelkalkulátorával, hogy a Hitel- és  
lízingtermék választó programmal kiválasztott konstrukció-
nál milyen anyagi terhet vállalna! A kalkulátor segítségével:

megtudhatja, megközelítõleg milyen törlesztõ- 
részletekkel kell számolnia;
kiszámíthatja a futamidõ alatt visszafizetendõ  
teljes összeg várható értékét;
modellezheti a kamat- és árfolyamváltozások  
hatásait.

ELLENŐRIZZE, HOGY FUTJA-E  
HITELTÖRLESZTÉSRE BEVÉTELEIBŐL!

Tudja, hogy mennyit költ havonta lakásfenntartásra, benzin-
re, ruhákra? Térképezze fel anyagi lehetõségeit a PSZÁF 
Ház tar tási költségvetés-számító programjával!
Az alkal mazás segít végiggondolni, hogy tud-e félretenni, 
illetve mekkora törlesztõrészletet tud vállalni. 

SPÓROLJON A BANKSZÁMLAVEZETÉS 
KÖLTSÉGEIN!

A PSZÁF Lakossági bankszámla költségszámító prog ram-
ja segítséget nyújthat az Ön igényeihez legjobban illõ folyó-
számla csomag megkeresésében.

TARTSA BIZTOS HELYEN MEGTAKARÍTÁSÁT!
Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) adott összegig 
garanciát vállal az Ön hitelintézeteknél elhelyezett betéteire. 
Mielõtt lekötné pénzét, a PSZÁF Betétkeresõ program jával 
ellenõrizheti, hogy kiterjed-e az OBA védelme az ajánlatban 
szereplõ konstrukcióra.

Keresse az ALKALMAZÁSOK menüpontot a 
www.pszaf.hu/fogyasztoknak oldalon!








