
Sport FLABéLOS otthonra?
Most minden eddiginél könnyebben a Tiéd lehet! Szeretnél többet 
tenni az egészséged megőrzéséért, fittebb, jobb kondíciót elérni? 
Most itt az alkalom, ha már régóta vágytál rá, de szeretnél nagyobb, 
egyösszegű kiadás nélkül hozzájutni:  
többféle  induló  befizetés mellett,  banki áruhitel  konstrukcióban, 
akár  0 Ft önerővel is megvásárolható!

Részletfizetési konstrukciók THM 0,0 % 

Hitelösszeg:

Önerő:

Éves kamat (rögzített):
Éves kezelési díj:

Futamidő:

Havi törlesztőrészlet:

THM 

Hitel teljes díja:

Fogyasztó által 
fizetendő teljes összeg:

Reprezentatív példa:

189 990 Ft

189 990 Ft

0 Ft

0 Ft

0 %

15 833 Ft

0 %

0,0 %

12 hó

0 Ft önerővel 
12 havi kamatmentes részlet:
15 833 Ft / hó

Igénylés általános feltételei:
- Legalább 18 éves életkor, bejelentett állandó magyarországi lakcím
x Ha Ön alkalmazott: minimum 3 hónapos folyamatos munkaviszony úgy, hogy az esetlegesen előírt próbaidő már letelt a jelenlegi munkahelyen, mely 

legalább 12 hónapja működik
x Ha Ön vállalkozó: min 12 hónap folyamatos magyarországi tevékenységének igazolása, azonos iparágon belül
- Nyilvános munkahelyi telefonszám
- Vezetékes lakóhelyi vagy mobil telefonszám
- Minimum 30 000 forint havi nettó rendszeres jövedelem, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek
- Ön ne szerepeljen a negatív - azaz a rosszul fizető adósokra vonatkozó - KHR listán, illetve a Banknál meglévő hitelein ne legyen fizetési elmaradás
Szükséges dokumentumok:
Személyazonosságot igazoló okiratok:
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- Magyar állampolgárok estén érvényes személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú jogosítvány.
- Külföldi állampolgárok esetén:
Ha az igénylő 4 évnél régebbi ’AK’ végződésű vagy ’BA’ kezdetű személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum. Ha személyi igazolvány 
kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint 4 év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges:
x állandó tartózkodási kártya, vagy
x hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, vagy
x regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik
Jövedelemigazolás:
x Alkalmazott: a rendszeres, beazonosítható jövedelmét tartalmazó, névre szóló vagy házastárssal közös tulajdonú utolsó egy havi fizetési számlakivonat 

(eredeti vagy számlavezető Bank által hitelesített másolat) vagy Budapest Bank által kibocsájtott formanyomtatványú Munkáltatói igazolás
x Vállalkozó: cégtulajdonos, hozzátartozójánál vagy egyéni vállalkozónál áll alkalmazásban: NAV által kiállított jövedelemigazolás és NAV együttes adóigazolás,
x Nyugdíjas: nyugdíjas igazolvány és saját tulajdonú fizetési számlakivonat beazonosítható nyugdíj jóváírással vagy éves nyugdíjas igazolás.
      57 év alatti nyugdíjasok esetén a fentieken túl szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása is
x Őstermelő: NAV jövedelemigazolás, NAV együttes adóigazolás, valamint ezek mellé őstermelői igazolvány és betétlap
Telefonos elérhetőség:
Vezetékes telefon esetén: az igénylő nevére vagy címére szóló telefonszámla levél bekérhető.
Előfizetéses mobiltelefon esetén: az igénylő nevére vagy címére szóló telefonszámla levél bekérhető.
Kártyás mobiltelefon esetén: az ügyfél nevére vagy címére szóló minimum 1 éves előfizetői / felhasználói szerződés.
Szolgáltatóval szóban kötött szerződéses mobil telefon esetén: a szolgáltató által lepecsételt szóbeli szerződés leirata, 
mely tartalmazza az igénylő nevét vagy címét, telefonszámát és azt, hogy a telefonszám legalább 1 éve aktiválásra került.
Céges mobiltelefon esetén: a cég által aláírt, cégnevet tartalmazó pecséttel ellátott telefonos igazolás mely tartalmazza a 
telefonszámot, az igénylő nevét valamint azt, hogy a telefont az igénylő használja.

THM 0,0 % Átutalás vagy csoportos beszedési megbízásos fizetési mód választása esetén
Ez a hirdetés az Tizenkettedelő (TIZ12A) konstrukcióra vonatkozik minden 49 900 Ft feletti termékre és a konstrukciókra vonatkozó kereskedelmi 
kommunikációkban így meghirdetett termékre. Az akció 2018. augusztus 1-től visszavonásig tart. 49 900 és 500 000 Ft hitelösszeg között. Az önerő minimum 0%. A 
Mediwel Kft. (1033 Bp., Hévízi út 1.) a Budapest Bank Zrt. függő ügynöke. A hitelbírálat és az önerő kérés jogát a Mediwel Pénzügyi Partnere, a Budapest Bank Zrt. 
minden esetben fenntartja. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64.§-a szerinti ajánlatnak. A részletes feltételekről, költségekről és a pontos THM-ről érdeklődjön a 
Mediwel bemutatótermében (a lista megtekinthető a www.mediwel.hu-n). A törlesztőrészletek meghatározása során a kerekítés szabályai kerültek alkalmazásra, az 
utolsó törlesztőrészlet a feltüntetett törlesztőrészlettől eltér(het).


