
Építkezés, felújítás 
30%-al olcsóbban!
Minden amit az LTP-ről tudni érdemes



Nyugodtan kijelenthető, hogy ennél biztosabb megoldás ilyen célú megtakarításra  jelenleg nincs, hiszen 30 
%-os állami támogatás jár minden lakástakarékba befizetett forint után. A betéti kamat 0,1% és 3% között 
mozog, a lakástakarék kamatadó és EHO mentes megtakarítás, valamint kiterjed rá az Országos Betétbiztosí-
tási Alap védelme.  A megtakarítási idő 4 és 10 év között van. Ha ebben az időszakban éppen nem tudjuk mire 
fordítani ezt az összeget, akkor pénzünk tovább kamatozik, ha pedig szeretnénk felvenni akkor várnunk kell  
2 hónapot, ennyi ideig tart ugyanis a kiutalás, de ebben az időszakban is tovább kamatozik az összeg.

Lakástakarék állam támogatással 01

Minden lakástakarék szerződés mögött garanciaként ott van az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA), így a lakástakarékban 
elhelyezett megtakarításai az OBA által biztosítottak. A betétbiztosítás összeghatára 2011. január 1-jétôl bankonként legfel-
jebb 100.000 eurónak megfelelő forint összeg, amely nagyjából 30.000.000 Ft-os összeghatárt jelent. Ezzel a lakástakarék 
termékek az egyik legjobb garanciával elérhető termékek.

A lakás takarék pénztári megtakarítást az állam +30 %  éves állami támogatással, maximum 72.000  Ft-tal támogatja, amely 
mindenkinek alanyi jogon jár. Azaz ez minden évben plusz növekményt jelent azoknak, akik lakáscélban előre gondolkoznak. 
Ezen kívül kedvezményes lakáshitel felvételi lehetőséget is kínál a lejáratkor a lakástakarék pénztárak.

Jelenleg a piacon elérhető megoldások közül a költségek itt a legalacsonyabbak. A számlavezetési díj minden Lakástakarék 
pénztár esetében megegyező. Egységesen havi 150 Ft. Egy nagyobb tétel van a szerződés elején a számlanyitási díj (erre sok 
esetben  50-100% kedvezmény is van). A számlanyitási díj a szerződéses összeg 1%-a.

Garancia

30% Állami Támogatás

Költség

Lakás Takarék Pénztár
Közérthetően

Garancia 30% állami támogatás Tőke és hozamvédett
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A termék egy szerződéses összeghez igazodik, ami a lakáscél alapja lehet. Ez több részből épül fel:

Számtalan lakáscélra használható fel a termék, a vásárlástól egészen a meglévő hitelbe való törlesztésig. Az LTP termékek 
szabad teret adnak az ügyfeleknek, mindezt 30 % állami támogatással.

Segítünk a felhasználási lehetőségekeben!

Felhasználási területek
Sokoldalúbb mint gondolná!

Vásárlás Felújítás Bővítés Korszerűsítés Hitelkiváltás

• felújítsd a konyhát, fürdőszobát, 
nappalit, gyerekszobát, garázst

• parkettáznál, burkolnál
• tapétáznál
• festetnél
• vásárolnál bojlert, kazánt
• építenél beépített szekrényt
• vásárolnál szanitereket, kádat, 

mosdót
• új beépített konyhabútort vásárolnál
• vásárolnál beépített főzőlapot, 

szagelszívót, sütőt, mosogatógépet

• hőszigetelt nyílászárókat, ajtókat 
vásárolnál

• új garázsajtót, biztonsági rácsot, 
riasztót szereltetnél be

• vennél redőnyt, szalag függönyt, 
szúnyoghálót

• napelemet vagy klímát szereltetnél fel
• kívülről leburkolnád a házad, vagy 

hőszigeteltnél
• vásárolnál kazánt, cserépkályhát, 

kandallót, központi fűtést
• medencét építesz

• telket vásárolsz
• házat építesz
• lakást vagy házat vásárolsz
• új házba költözöl

Gondoltál-e arra, hogy a következő 
években :

Esetleg korszerűsítenéd  
az otthonod, és:

Ha pedig még nincs ingatlanod, 
tervezed, hogy:

Akkor tedd meg mindezt 30%-al 
olcsóban, lakástakarék termékből!
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Felvehető
lakáskölcsön

Jogi nyilatkozat: A fentiekben közölt eredmények tájékoztató jellegűek, azok nem teljesüléséből származó hátrányok és esetleges követelések teljesítéséért felelősséget nem vállalunk. A fenti adatok, esetleges számítások, illetve bármi-
lyen információk semmilyen formában – elektronikus, kinyomtatott, tovább küldött, képként elmentett - nem minősülnek ajánlatnak, illetve az ajánlat részének, valamint nem tekinthető a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 
2003. évi LX. törvény 166. § (2) bekezdése szerinti ügyfél tájékoztatásnak., Ezért az EBC Zrt. jogilag nem tartozik sem közvetve sem közvetlenül, vagy más módon felelősséggel, a fenti adatok és információk valódiságáért.


