AZ ÖN LEHETİSÉGEI:
 Ki akarja fizetni a gyermeke tandíját,
számítógépet szeretne vásárolni? Vagy csak
egyszerően a költségvetését szeretné
kiegyenlíteni?

ELİNYÖK:

FELTÉTELEK:

 Versenyképes kamatláb

 Kovászna, Brassó vagy Hargira megyei állandó
lakhely és munkahely;

 Rugalmas törlesztési határidı, az Ön
költségvetésének megfelelıen
 Barátságos, bizalomkeltı kiszolgálás

 Autót, lakást szeretne vásárolni vagy inkább egy
felejthetetlen vakációt eltölteni egy csodálatos
helyen?
 Bármi is legyen az Ön kívánsága, kisebb vagy
nagyobb, az Olt Önsegélyzı Pénztár segít Önnek
valóra váltani a terveit.

 Egyszerő iratcsomó összeállítás és ügyintézés
 Határidı elıtti törlesztés büntetı kamat
számolása nélkül
 Gyors hitelbírálat: ma beadja az iratokat, holnap
felveszi a kölcsönt
 Nincsenek adminisztratív költségek

 Amire számíthat: versenyképes kamat, egyszerő
és gyors ügyintézés, valamint bizalomkeltı és
barátságos kiszolgálás.

 Tagsági minıség – a beiratkozáshoz 50 lejt a saját
alapjába és 150 lejt tagdíjként kell befizetni. A
saját alapjában megtakarított összegekre 1-3
százalékos évi kamatot kap;
 Rendszeres jövedelem igazolása: a törlesztı
részlet a nettó jövedelem (saját vagy családi)
1/3-a lehet;
 Az igénylı jelleme: elemezzük az eddigi kölcsönök
befizetési módját;
 3000 lejig nem kérünk kezest, ha a kérelmezı
megfelel az alábbi feltételeknek
 Minden 10000 lejre egy kezes szükséges, ha
megfelelnek a következı feltételeknek : legalább
egy év régiség a munkahelyen, pontos
részletfizetés, a havi részletnek megfelelı
jövedelem, más pénzügyi kötelezettség hiánya,
stabil munkahely, stb.
 A kezesek jövedelme egyenlı vagy nagyobb kell
legyen a kölcsön igénylıjének jövedelméhez
képest;
 Saját alappal is lehet kölcsönt garantálni,
részlegesen vagy teljesen, ezeknél a kölcsönöknél
elınyösebb a kamatláb.

KAMATOK:
 Évi 6 - 8%-os promóciós kamat
 Évi 17%-os promóción kívüli kamat

SZÜKSÉGES IRATOK:
 A hiteligénylı és a kezes személyi igazolványa –
eredeti és másolat
 Jövedelemigazolás a pénztár nyomtatványára
kitöltve – az igénylınek és a kezesnek
 Az alkalmazottak nyilvántartó rendszerének
igazolása (Revisal)
 Az utolsó számla a közköltség kifizetésérıl

MI A TEENDİ ?
1. lépés
Látogasson el az Olt Önsegélyzı Pénztárhoz,
közösen kiválasztjuk az Önnek legmegfelelıbb
kölcsön ajánlatot, átadjuk a megfelelı
nyomtatványokat és Ön leadja a kitöltött
beiratkozási kérelmet (ha még nem
pénztártag) és a hitelkérelmet.
2. lépés
Töltesse ki a munkáltatójával a
jövedelemigazolást és a kezese/kezesei
szintén.
3. lépés
Jöjjön el a pénztárhoz a kezesével, adja át az
összeállított iratcsomót (jövedelemigazolások,
személyi igazolvány másolatok), elbíráljuk a
kérelmét és a hitelszerzıdés megkötése után
Ön fel is veheti a kölcsönt.

Már ma látogasson el a pénztárhoz,
közösen kiválasztjuk az Önnek
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NEM BANK JELLEGŐ PÉNZINTÉZET

Az Olt Önsegélyzı Pénztár a tagok tulajdonában levı
nonprofit társulat, amely biztosítja a pénztártagok
terveinek megvalósításához szükséges anyagi
fedezetet. Célunk, hogy szolgáltatásainkkal
hozzájáruljunk tagjaink életminıségének
fejlesztéséhez.
Az Olt Önsegélyzı Pénztár a 122/1996, 93/2009 és
540/2002-es törvények alapján mőködik, a Román
Nemzeti Banknál az RE-PJR-15-020983/2006 számon
van nyilvántartva.
Az Olt Önsegélyzı Pénztár taglétszáma 2016-ban
7898.
Az Olt Önsegélyzı Pénztár a Romániai Önsegélyzı
Pénztárak Föderációjának tagja – www.fedcar.ro -,
amely a Hitelszövetkezetek Világtanácsához tartozik - www.woccu.org -.
A WOCCU jelenleg 109 országban van jelen 60.500
pénzintézettel és 223 millió taggal.

Olt Önsegélyzı Pénztár
Sepsiszentgyörgy, Nicolae Iorga út 10/D, Kovászna megye
Tel.0267-318928 Mobil 0751-090401
e-mail: oltcar@yahoo.com
Nyitvatartás: hétfıtıl péntekig: 8 – 17
szombaton: 9 – 12

Kovásznai,Unirii út. 3. tel.0267341225
Barót, Rózsák tere, 9. tel.0267377863
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos út. 4. tel.0366566877

www.oltcar.ro facebook.com/oltcar

legmegfelelıbb kölcsönfelépítést és már
holnap fel is veheti az összeget, amellyel
megvalósíthatja a terveit.

FederaŃia
Caselor de
Ajutor Reciproc
din România

Ne mondjon le vágyairól!

