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Ingatlanvásárlás ügyvédi költség nélkül 

 
A Millennium Vállalkozásfejlesztési Központ Kft., mely több éve a magyarországi kis,- és közép vállalati szektor komplex fejlesztési tanácsadó cége megnyitotta lakossági 

üzletágát, így a továbbiakban független pénzügyi közvetítő cégként segít mostantól lakossági ügyfelei részére is megtalálni a leggazdaságosabb, személyre szabott banki 
finanszírozási ajánlatokat. 
 
Cégünk lakossági piacra lépését több tényező is alátámasztotta, így a most regisztráló ügyfelein számára szeretnénk egy egyedi lehetőséget biztosítani az alábbiakban 
összegzett egyedi kampánykedvezmény keretében.  
 

A kedvezmény tartalma 

Központunkkal szoros munkakapcsolatban álló ügyvédi irodának köszönhetően a Millennium Vállalkozásfejlesztési 

Központ Kft. a jelen ajánlatban, annak visszavonásáig vállalja, hogy a most jelentkező ügyfelei számára 

1. megvásárolni kívánt lakóingatlan adásvételi szerződésének ügyvédi eljárási díját a folyósítást követően 

jóváírja az igénylő által megjelölt számlaszámon, 

2. valamint átvállalja az adásvételi szerződés, a hitelszerződés és a tulajdonjog bejegyzési engedély 

- előkészítését, 

- lebonyolítását és 

- földhivatali érkeztetésének ügyintézését. 

Feltételek  

Ajánlatunk kizárólag az alábbiakban felsorolt feltételek együttes teljesülése esetén vehető igénybe. 

Amennyiben Ön: 

 A Közép-Magyarországi régióban vásárol lakóingatlant, 

 maximum bruttó 50.000.000.-Ft értékben, 

 melyhez legalább 10.000.000.-Ft lakossági hitelt igényel, 

 melynek lebonyolításához cégünket, 

 míg az adásvételi szerződés elkészítéséhez a cégünk által megnevezett ügyvédi irodát bízza meg, 

 az ügyvédi költség díját a helyszínen megfizeti, 

 melynek számláját a Millennium Pénzügyi és Biztosításközvetítő Kft. nevére kéri. 

Egyéb 

Kiemelkedő banki kapcsolatainknak köszönhetően a teljesség igénye mellett alakítjuk ki finanszírozási ajánlatainkat, melyek 

kidolgozásakor figyelmet fordítunk az igénybe vehető állami támogatások  

 2009. évi Fiatalok és Többgyermekesek kamattámogatásának, 

 2011. Otthonteremtő Kamattámogatásának, 

 2015. Családok Otthonteremtési Kedvezményének  

teljes körű kihasználására, így az igénybe vett pénzbeli Állami Támogatások összege nem tartalmazza a minimálisan meghatározott 

10.000.000.-os finanszírozási limitet. 

Cégünk az MNB, valamint PSZÁF Pénzügyi Közvetítőkre vonatkozó szabályozása értelmében a teljes folyamat lebonyolítását díjmentesen végzi bank független pénzügyi 

közvetítő cégként. 

Extra kedvezmény 

Amennyiben a fenti ajánlatra jelentkező Ügyfeleink által igényel finanszírozási összeg eléri a 15.000.000.-os határt, úgy cégünk a sikeres folyósítást követően egy 30.000.- 
forintos IKEA vásárlási utalvánnyal ajándékozza meg Ügyfeleit. 
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