TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN AKCIÓS
KONDÍCIÓI
2015. augusztus 24-től –
2016. december 31.-ig
Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása:
Hitelösszeg sáv
Referencia-kamat éves
Kamatfelár
mértéke (a fordulónapot
éves
megelőző hónap utolsó
mértéke**
munkanapja előtt 2 nappal
érvényes 3 havi BUBOR)
2015. augusztus 24-től 2015. szeptember 30-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.42 %*
8,48 %
2015. október 1-től 2015. december 31-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.35 %*
8,48 %
2016. január 1-től 2016. március 31-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.35 %*
8,48 %
2016. április 1-től 2016. június 30-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.2 %*
8,48 %
2016. július 1-től 2016. szeptember 30-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.01 %*
8,48 %
2016. október 01-től 2016. december 31-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
0,88 %*
8,48 %

Ügyleti kamat éves
mértéke (Referenciakamat és kamatfelár
összege)

9,9 %
9,83 %
9,83 %
9,68 %
9,49 %
9,36 %

*2015. július 1.-től, 2015. október 1.-től, 2016 január 1-től, 2016. április 1-től, 2016. július 1-től, illetve
2016. október 1-től érvényes Referencia kamat
**A kamatfelár mértéke változó, mely az MNB által közzétett H4F3 elnevezésű kamatfelár-változtatási
mutató mértékével változhat a jogszabályban meghatározott időközönként.
Minimum 36 - maximum 84 hónapos futamidő esetén igényelhető és a 2016. december 31.-ig
befogadott hitelkérelmekre érvényes.
Az akció további feltétele havi min. 200.000,- Ft összegű Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett
számlára jövedelem jogcímen érkező egyösszegű jóváírás, amelynek a hitel teljes futamideje alatt
teljesülni kell. Nem teljesülés esetén a bank az akciós kedvezményt megszűntetheti és a nem akciós
hirdetmény szerinti kondíciót alkalmazza. Az akciós kondíciók visszaállítására – a feltételek nem
teljesítése esetén – nincs mód.
Díjak és költségek:
Mértéke
(a szerződött összeg
százalékában)

Esedékesség

Hitelbírálati díj

0%

Folyósítást megelőzően

Folyósítási díj

1%

Folyósítással egyidejűleg esedékes

Megnevezés

1

Rendkívüli ügyintézési díj

Rendkívüli levelezési díj
Ügyfél kérésére kiállított eseti
igazolások, számlaegyenlegek díja

20.000,- Ft

A rendkívüli ügyintézésre vonatkozó
kérelem benyújtásakor kerül
felszámításra

1.000,- Ft/levél

A postai küldemény megküldésekor kerül
felszámításra

5.000,- Ft

Az Ügyfél által kért igazolások kiadásával
egy időben kerül felszámításra.

Megnevezés
Késedelmi kamat a késedelmes tőkére
Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és
minden egyéb díjra vagy költségre

Kamat éves mértéke
Az ügyleti kamaton felül 6%
6%

A késedelmi kamat mértéke a törvényben meghatározott maximális mértéket nem haladhatja meg!
THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 11,46 %
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 10,56 %
(a Hitelintézet által meghatározott további feltételek függvényében a THM értéke változhat)
Mintapélda: (a Hitelintézet által meghatározott további feltételek függvényében a mintapéldában megadott
számok és értékek változhatnak)
Amennyiben a hitelt nyújtó Hitelintézetnél 1.000.000 Ft Takarék Személyi Kölcsönt 36 hónapos futamidőre
igényel, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket figyelembe véve a
hitelkamat: 9,36% (változó kamat), a folyósítási díj 1% (szerződött összeg százalékában), a futamidő alatt a
hitelhez kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg 7.200 Ft (200 Ft-os havi számlavezetési
díjával számolva).
A hitel teljes díja 168 161 Ft, az adós részéről fizetett összes törlesztés összege: 1.150.961 Ft, a megfizetett
folyósítási díj 10.000 Ft, törlesztő részlet: 31.972 Ft. THM: 11,28 %

Örkényi Takarékszövetkezet
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