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Indul a nagyüzem: tizenöt 
romániai bank várja azoknak 
az érdeklődését, akik állami 
garanciával, tehát kedvező 
feltételek mellett szeretné-
nek lakást vásárolni.

 » KRÓNIKA

T izenöt bankkal írt alá meg-
állapodást az Első otthon 
programról Új otthonra vál-

toztatott, a lakásvásárlást segítő 
programra az azt lebonyolító ál-
lami garanciaalap (FNGCIMM). 
Dumitru Nancu, az intézmény 
vezetője közölte: ezúttal a pénz-
intézetek nagyobb érdeklődést 
tanúsítottak, hiszen az Első ott-

hon legutóbbi kiírására tizen-
négy bank jelentkezett.

„A szeptember elsejétől elin-
dult Új otthon programra tizen-
öt megállapodást írtunk alá. A 
hónap elejétől a bankokhoz el-
kezdtek beérkezni az első hitel-
igénylések a program keretében. 
Információink szerint a hétvé-
géig a kérések száma meg fogja 
haladni az ezret” – jelentette ki 
az illetékes.

Mint ismeretes, az augusztus 
második felében kormányren-
delettel módosított lakásvásár-
lási  program keretében vásá-
rolható új lakások felső értékét 
140 ezer euróra  növelték, ami 
az önrésszel kapcsolatos szabá-
lyozások miatt ténylegesen 119 

ezer euró lehet. Az új lakások 
esetében az állami garancia a 
hitel értékének legfeljebb 60 
százalékáig terjedhet, a lakásár 
maximumának pedig 85 szá-
zalékát teheti ki. Régi lakások 
vásárlása esetén 70 ezer euró a 
felső határ, ami 66,5 ezer euró 

értékű bankhitelt jelent, és a hi-
tel értékének ötven százalékáig 
terjedhet ki az állami garan-
cia, a lakás árának pedig a 95 
százalékáig. A hitelt olyan ma-
gánszemélyek vehetik igénybe, 
akik nem rendelkeznek ötven 
négyzetméternél nagyobb, ki-

zárólagos tulajdonú lakással. 
A program idei keretösszege 1,6 
milliárd lej.

Elemzők már több ízben is fi -
gyelmeztettek, hogy a felvehető 
hitel összegének megduplázása 
az ingatlanpiaci árak emelkedé-
sét vonhatja maga után.
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Esély saját lakásról álmodóknak. Az állami garanciával előnyösebb feltételekkel lehet jelzáloghitelhez jutni

Mekkora kereset szükséges a lakásvásárláshoz?

Az Új otthon program keretében vásárolható legolcsóbb lakás havi 
törlesztőrészlete a hitel futamidejének függvényében 1500 és 1800 
lej között alakulhat, amihez legalább 3300 és 4100 lej közötti havi 
fi zetésre van szükség a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozó szakem-
berek szerint. Egy 80 ezer eurós lakás esetében 30 éves futamidő-
vel számolva már legalább 3800 lejes jövedelemre van szükség. 
Amennyiben valaki 100 ezer eurós otthonra vágyik, legalább 
4700–5900 lejes jövedelemmel kell rendelkeznie, a törlesztőrészlet 
pedig – függetlenül a futamidőtől – meghaladja a 2000 lejt. A 140 
ezer eurós felső határhoz minimum 6600 lejes jövedelemmel kell a 
hiteligénylőnek rendelkeznie.
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Jobban tetszik a bankoknak az Új otthon




