FOLYÓSZÁMLA HITEL HIRDETMÉNY
Hatályos: 2015. február 09-tól
2015.12.31. napjától nem igényelhető!
A kölcsön összege: 50.000.- Ft és 1.000.000.- Ft közötti összeg lehet
Igényelhető futamidő: 12 hónap
A hitel kondíciói az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
Hitelösszeg

Kamatláb

THM

50.000 – 1.000.000.- Ft

24 %

29,21%

A kamat mértéke fix, a futamidő alatt nem változtatható.
Díjak és költségek:
Megnevezés

Megjegyzés

Mértéke

Esedékesség

Hitelbírálati díj

Az igényelt összeg
százalékában

1 %, de maximum
150.000.- Ft

50 %-a a kérelem
benyújtásakor a
fizetendő, 50 %-a a hitel
folyósításakor a
jóváhagyott
hitelösszegből kerül
levonásra.

Hitelkeret beállítási
jutalék

A szerződött hitelösszeg
százalékában

0,5 %

Első kamatfizetési
kötelezettségkor
fizetendő

Éves zárlati díj

Lezárt naptári év esetén
kerül felszámításra

1.000.- Ft

Naptári év végén
fizetendő

Hitel zárlati díj

A hitel végtörlesztésekor
kerül felszámításra

1.000.- Ft

A hitel lezárásával
egyidejűleg fizetendő

A Takarékszövetkezet egyéb, hitelezéssel összefüggő díjai vonatkozásában a mindenkor hatályos, az „Örkényi
Takarékszövetkezet által a HITELEKRE felszámított egyéb díjakról” szóló hirdetmény előírásai az irányadóak.
Késedelmi kamat mérték
Megnevezés

Kamat mértéke (%/év)

A késedelmi kamat mértéke a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton
felül

6%

Késedelmes kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb

6%

1

díjra vagy költségre:
Az ügyfél (fogyasztó) késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Takarékszövetkezet legfeljebb
olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel az ügyféllel szemben, amely nem haladja meg a
hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 % ponttal növelt mértékét, és nem lehet
magasabb, mint a jogszabályban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.
THM értéke:
A THM értéke a kamatkondíciót tartalmazó táblázatban kerül feltűntetésre.
A THM értékének meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembe vételével
történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM értékek nem tükrözik a kölcsön
kamatkockázatát
A THM értékének meghatározása – a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról, és közzétételéről
szóló 83/2010. (II.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően – 500.000 forintos, 3 év futamidejű hitelre
történt.
A THM (Teljes Hiteldíj Mutató) értékének meghatározása:
A THM számítás képlete:

(Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig
fizetendő költséggel, D1: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma,
m’ az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő
hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t1=0, sI: az első
hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és
törtévekben kifejezve, X: THM értéke).
A hitelre vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet Általános Üzletszabályzatában és
Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.
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