
Személyre szabott segítséget nyújt
Thoma Rita területi igazgató és csapata a lakáscélok 
teljesüléséhez az új kaposvári OTP Pénzügyi Ponton

A megtakarítási hajlandóságot és 

viselkedést vizsgáló kutatások azt 

mutatják, hogy a magyarok legalább 

egyharmada számára az első számú 

cél még mindig a saját tulajdonú in-

gatlan megszerzése. Ennek legnehe-

zebb része általában az új lakás finan-

szírozása, illetve az induló tőke meg-

szerzése. Ilyenkor jelent rugalmas és 

személyre szabható megoldást az 

OTP Lakástakarék szolgáltatása.

A lakástakarék számla több előny-

nyel is rendelkezik. Talán a legfonto-

sabb az állami támogatás: az állam 

– szerződésszerű teljesítés esetén – 

a megtakarítási időszakban az éves 

befizetések után 30 százalékos, de 

legfeljebb évi 72.000 forint összegű 

támogatást biztosít. Emellett a fel-

halmozott összeg kamatozik, ráadá-

sul kamatadó mentes. A betéttel ki-

emelkedő hozam érhető el, 4 éves fu-

tamidő esetén 12% feletti hozamot 

is realizálhatunk.* További előnyt je-

lent, hogy a lakástakarék számlához 

kapcsolódóan rendkívül kedvező, fix 

kamatozású, forint alapú lakásköl-

csön is igénybe vehető, amely a fix, 

azaz rögzített összegű havi törlesz-

tés miatt jól is tervezhető.

Az OTP Lakástakarék sokat tesz 

azért, hogy hazánkban még ismer-

tebbé és népszerűbbé váljon az elő-

relátó tervezés és a hosszútávú meg-

takarítás. „Terjedőben van, de saj-

nos még mindig nem él elég élénken 

a köztudatban a lakástakarék, mint 

a lakáscélok finanszírozásának elő-

nyös formája. A magyarokra legin-

kább az igények azonnali kielégíté-

se a jellemző, mintsem az előrelátó 

tervezés és megtakarítás” – mondja 

Köntös Péter az OTP Pénzügyi Pont 

ügyvezetője. „A lakástakarék hosz-

szútávú tervezésre, megtakarításra 

ösztönöz, ezt a szemléletet kell itt-

hon elterjesztenünk” – fűzte hozzá 

a szakember.

A szemléletformálásban, illetve 

a teljeskörű szakmai kiszolgálásban 

nagy szerep hárul a szakértő értéke-

sítőkre, akik az ügyféllel közösen, az 

aktuális élethelyzeteknek és finan-

szírozási lehetőségeknek megfele-

lően választják ki a lakáscélok meg-

valósításához szükséges megoldást.

Az OTP Pénzügyi Ponton elér-

hető, személyre szabott szolgál-

tatást mostantól Kaposváron, a Fő 

utca 5.szám alatt, új helyszínen is 

biztosítják a tanácsadók a meglévő 

és új ügyfelek számára.

* EBKM állami támogatással 4,25% 
– 12,54%, állami támogatás nélkül 
-1,64% – -0,05%. Jelen tájékoztatás 
nem teljeskörű és nem minősül sem 
ajánlattételnek, sem befektetési ta-
nácsadásnak; célja kizárólag a figye-
lem felkeltése. Az EBKM meghatározá-
sa az aktuális feltételek, illetve a hatá-
lyos jogszabályok figyelembevételével 
történt, értéke a feltételek változtatá-
sa esetén módosulhat. Bővebb felvilá-
gosítás érdekében kérjük keresse érté-
kesítőinket.

Az OTP Lakástakarék több mint két évtizede kínál finanszírozási megoldást a különféle lakáscé-
lok megvalósításához. A megtakarítási forma előnye, hogy miközben garantált hozamot ad, ru-
galmas, jól tervezhető és nem utolsó sorban biztonságos. Mostantól egy újabb helyszínen vár-
ják Kaposváron az ügyfeleket a felkészült tanácsadók.


