TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN
referencia kamathoz kötötten
2017. április 1-től
Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása:
Hitelösszeg sáv
Referencia-kamat éves
Kamatfelár
mértéke (T*-3
éves
munkanapon hatályos 3
mértéke***
havi BUBOR)
2017. január 1-től
100 000-300 000 Ft között
14,58 %
300 001-600 000 Ft között
13,58 %
0.20%**
600 001-1 500 000 Ft között
12,58 %
1 500 001-5 000 000 Ft között
11,58 %

Ügyleti kamat éves
mértéke (Referenciakamat és kamatfelár
összege)
14,78 %
13,78 %
12,78 %
11,78 %

*T az új kamatperiódus hatályba lépésének napja
**2017. április 1.-től érvényes Referencia kamat
***A kamatfelár mértéke, amennyiben a hitel futamideje a 36 hónapot meghaladja változó, mely az
MNB által közzétett H4F3 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató mértékével változhat a
jogszabályban meghatározott időközönként.
Amennyiben az Adós az egyszeri folyósítási díjmentes konstrukciót választja, úgy 0.4% p.a. további
kamatfelár kerül felszámításra.

Kamatfelár kedvezmény mértéke
(érvényes 2017. január 16-tól szerződött ügyletek esetében):
A kamat kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a jövedelem jóváírást az adós egy jóváírással
teljesítse!
Hitelnagyság
100 000- 300 000 Ft között
300 001- 600 000 Ft között
600 001- 1 500 000 Ft között
1 500 001- 5 000 000 Ft között

minimum 150.000 Ft
minimum 200.000 Ft
jövedelem jóváírás
jövedelem jóváírás
vállalásával
vállalásával
kamatfelár kedvezménymértéke
50bp
50bp
100bp
100bp
200bp****
200bp
250bp****

****2017. április 3-és 2017. június 30 között befogadott 36 és 84 hónap futamidővel igényelt kölcsön
esetén további akciós kamatfelár kedvezmény:
Hitelösszeg sáv
Akciós Kamatfelár
kedvezmény éves mértéke
1 000 000-1 500 000 Ft között
159 bp
1 500 001-5 000 000 Ft között
29 bp
Amennyiben az Igénylő más hitelintézetnél fennálló hitelét kívánja kiváltani, úgy a legnagyobb
hitelösszeghez tartozó hitelsáv kamatmértéke kerül alkalmazásra.
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Díjak és költségek:
Mértéke
(a szerződött összeg
százalékában)

Esedékesség

Hitelbírálati díj

0%

Folyósítást megelőzően

Folyósítási jutalék

1%

Folyósítással egyidejűleg esedékes

2.997,- Ft

A rendkívüli ügyintézésre vonatkozó
kérelem benyújtásakor kerül
felszámításra

500,- Ft/levél

A postai küldemény megküldésekor kerül
felszámításra

999,- Ft

Az Ügyfél által kért igazolások kiadásával
egy időben kerül felszámításra.

Megnevezés

Rendkívüli ügyintézési díj

Rendkívüli levelezési díj
Ügyfél kérésére kiállított eseti
igazolások, számlaegyenlegek díja

Kamat éves
mértéke

Megnevezés
Késedelmi kamat a késedelmes tőkére

Az Ügyleti kamaton
felül 6.%

Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy
1
költségre

6%

A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a törvény által előírt maximális értéket!
THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 16,64 %
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 13,26 %
(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)
Hitel teljes összege: 500.000 Ft
A hitel futamideje: 36 hónap
Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket figyelembe véve a hitelkamat:
13,78% (változó kamat)
A teljes hiteldíj mutató (THM):16,88%
Törlesztőrészlet összege: 17.113 Ft
A folyósítási jutalék: 1% (szerződött összeg százalékában)
Havi számlavezetési díj: 200 Ft (Takarék Bankszámla díja)
A törlesztés havi díja: 51 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 630.104 Ft
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 130.104 Ft
Akciós THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 16,64 %
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 10,12 %
1

Fontos! A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/F. §. alapján a fogyasztó késedelmes
teljesítése esetén a késedelem időtartamára a hitelező legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a
fogyasztóval szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb
3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a 17/A. §-ban meghatározott teljes
hiteldíj mutató maximális mértéke.
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(a Hitelintézet által meghatározott további feltételek függvényében a THM értéke változhat)
Akciós mintapélda: (a Hitelintézet által meghatározott további feltételek függvényében a mintapéldában
megadott számok és értékek változhatnak)
Hitel teljes összege: 3 000.000 Ft
A hitel futamideje: 60 hónap
Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket figyelembe véve a hitelkamat:
8,99% (változó kamat)
A teljes hiteldíj mutató (THM):10,26%
Törlesztőrészlet összege: 62.524 Ft
A folyósítási jutalék: 1% (szerződött összeg százalékában)
Havi számlavezetési díj: 200 Ft (Takarék Bankszámla díja)
A törlesztés havi díja: 188 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3.804.720 Ft
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 804 720 Ft
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