TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL
HIRDETMÉNY
Hatálybalépés napja: 2016.03.21.

Az Örkényi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Folyószámlahitelt az alábbi feltételek szerint
nyújtja:
Takarék Folyószámlahitel célja:

A Takarék Folyószámlahitel standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal, felhasználási hitelcél
megjelölése nélkül, gyors ügyintézéssel igényelhető hiteltermék.
Hitelkeret összege: Minimum 30.000.-Ft, Maximum 1.000.000.-. Ft
Ügyleti kamat:

100.000,- Ft-ot el nem érő szerződött hitelkeret esetén 20%,
100.001,- és 300.000,- Ft közötti hitelkeretek esetében 18%,
300.001,- Ft -1.000.000,- Ft közötti hitelkeret esetében 16%
Rendelkezésre tartási díj (ki nem használt hitelkeret része után): évi 0.%

Díjak és költségek:
Megnevezés
Mértéke
Kezelési díj
0%
(a szerződött hitel százalékában)
Szerződésmódosítási díj
(a fennálló tőketartozás
20.000.- Ft
százalékában)
*A hitelkeret megnyitásakor jelenleg nem kerül felszámításra.

Egyéb díj megnevezése

Rendkívüli ügyintézési díj

Rendkívüli levelezési díj

Esedékesség
A hitelkeret megnyitásakor*/felülvizsgálatakor
A szerződés módosításakor

Mértéke

Esedékesség

Megfizetés módja

20.000.- Ft

A rendkívüli
ügyintézésre
vonatkozó kérelem
benyújtásakor kerül
felszámításra

A fizetési számlára
történő befizetés, vagy
átutalás

1.000.- Ft / levél

A postai küldemény
megküldésekor
kerül felszámításra

A fizetési számlára
történő befizetés, vagy
átutalás
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Egyéb díj megnevezése
Ügyfél kérésére kiállított eseti
igazolások, számlaegyenlegek
díja

Mértéke
5.000.- Ft
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Esedékesség
Az Ügyfél által kért
igazolások
kiadásával egy
időben

Megfizetés módja
A fizetési számlára
történő befizetés, vagy
átutalás

Késedelmi kamat mértéke (esedékes, de meg nem fizetett tartozás után):
Megnevezés

Kamat éves mértéke
az ügyleti kamaton felül 6
%

Késedelmi kamat (a késedelmes tőkére)
Késedelmi kamat (a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre)

6%

Amennyiben
 a hitelt nyújtó Hitelintézetnél 375.000 Ft Takarék Folyószámla hitelt igényel és az igénylés napján a
teljes összeget igénybe veszi,
 hiteligénylés 2015. augusztus 1-i dátummal történik,
az alábbi költségek és díjak merülnek fel:
Ügyleti kamat évi 16% (a fennálló tőketartozás után), havi számlavezetési díj 250 Ft (Lakossági Általános
Bankszámla havi díja). A hitel kapcsán felmerülő összes kamat, díj és költség összege (hiteldíj): 63.833 Ft,

Teljes Hiteldíj Mutató (THM):
A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve.
THM: 18.41% (A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.)
A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása (a THM számításának képlete):

Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig
fizetendő költségekkel,
Dl: 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,
sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti
időtartam években és töredékévekben kifejezve,
X: a THM értéke.
A Takarék Folyószámlahitelre vonatkozó további információk és feltételek a vonatkozó Általános
Szerződési Feltételekben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.
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