TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN
FIX kamatozással
2017. április 1-től
Hitelösszeg sáv

100 000 - 5 000 000 Ft között

Ügyleti kamat éves mértéke
jövedelem jóváírás vállalása
nélkül

Ügyleti kamat éves mértéke
havi min. 150.000,- Ft összegű
Szövetkezeti Hitelintézetnél
vezetett számlára jövedelem
jogcímen érkező egyösszegű
jóváírás, amelynek a hitel teljes
futamideje alatt teljesülni kell.*

2017. április 1-től visszavonásig
14%**

11 %**

*Nem teljesülés esetén a hitelintézet a 300 bp mértékű kamatkedvezményt megszűntetheti és a nem
kedvezményes kamatmértéket alkalmazza. A kedvezményes kamat visszaállítására – a feltételek
ismételt teljesítése esetén – nincs mód.
**A kamat mértéke teljes futamidőre fix.
Minimum 12 - maximum 84 hónapos futamidő esetén 2017. április 1-tól befogadott hitelkérelmekre
érvényes.
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
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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: 16,89 %
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 15,82 %
(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: 1 000.000 Ft
A hitel futamideje: 36 hónap
Hirdetmény készítésekor érvényes hitelkamat: 14,00% (fix kamat)
A teljes hiteldíj mutató (THM):16,67%
Törlesztőrészlet összege: 34.336 Ft
A folyósítási jutalék: 1% (szerződött összeg százalékában)
Havi számlavezetési díj: 200 Ft (Takarék Bankszámla díja)
A törlesztés havi díja: 103 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 1.257.004 Ft
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 257.004 Ft
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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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