Provident Gondtalan ünnepek kölcsön
Provident Gondtalan ünnepek kölcsön
A Provident 2016. november 16. és 2016. december 13. napja között egy új, kis összegű, 60 hetes futamidejű akciós kölcsönt is kínál: a Provident Gondtalan ünnepek
kölcsönt.
A Provident Gondtalan ünnepek kölcsön keretében Önt a kölcsön kézhezvételét követő nyolc héten keresztül semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli, vagyis ezen
időszak alatt nem kell megkezdenie a tőkeösszeg törlesztését, illetve ezen időszakra nem kerül ügyleti kamat sem felszámításra.
A Provident Gondtalan ünnepek kölcsön mellé is külön díj ellenében igénybe vehető gyors és kényelmes Otthoni Szolgáltatásunk, illetve Előrelátó Csomagunk!

A Provident Gondtalan ünnepek kölcsön főbb jellemzői:










2016. november 16. és 2016. december 13. között igényelhető
30.000 - 280.000 Ft tőkeösszeg között
THM: 23,86%
8 hét türelmi idő + 52 hét törlesztési időszak (60 hetes futamidő)
kezes és fedezet nélkül
szabad felhasználású
a törlesztőrészletek változatlanok, nincs árfolyam- vagy kamatkockázat
a kölcsön folyósítása és a heti törlesztőrészletek megfizetése banki átutalás útján történik

A Provident Gondtalan ünnepek kölcsön igénylésének feltételei:
A Provident Gondtalan ünnepek kölcsönt azok igényelhetik, akik a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában nem állnak kölcsönjogviszonyban a
Providenttel, illetve nem áll fenn kölcsöntartozásuk a Providenttel szemben.
Az igénylés további feltételei:







legalább 18 éves életkor
bejelentett magyarországi lakcím
igazolt rendszeres jövedelem
érvényes azonosító okmány
saját vagy közös tulajdonú lakossági bankszámla (kivéve, ha az ügyfél az Otthoni Szolgáltatásokat igénybe veszi).

Részletes információkért kattintson ide: Provident Gondtalan ünnepek kölcsön
Hiteligénylés folyamata:






A hiteligénylés telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy internetes weboldalunkon a kölcsönigénylésre kattintva lehetséges.
Munkatársunk a telefonos egyeztetés során tájékoztatja a kölcsön feltételeiről és jellemzőiről, valamint felveszi a hitelbírálathoz szükséges adatokat.
A hitelbírálat előkészítése és a szerződéskötés előre egyeztet időpontban a Provident kirendeltségén (hitelpontokban) történik (az időpont egyeztetésre a
telefonos tájékoztatás során kerül sor).
A kölcsön pozitív hitelbírálat esetén, a szerződéskötést követően 10 munkanapon belül kerül átutalásra az ügyfél bankszámlájára.

Teherviselő képességének alapos értékelésével csak akkora kölcsönt igényeljen és vegyen fel, ami Ön által visszafizethető. A nem kellően átgondolt és a kockázatviselési
képességét meghaladó kölcsön felvétele teherbíró képességét meghaladó eladósodáshoz vezethet.

