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HIRDETMÉNY
Forint alapú hitelek kamata és díja

Érvényes:
2016. június 01-től a 2016. június 01-től befogadott hitelkérelmekre,
2016. június 15-től a 2016. június 01-ig benyújtott hitelkérelmekre
Vállalkozók részére
hitel-váltó

éven túli

Jbk* + 4-8 % kamatfelár + 1% kezelési költség + 0,5%/év rend.tart.jut.

mezőgazdasági termelési

éven belüli

Jbk + 0-10% kamat

forgóeszköz feltöltés

éven belüli
éven túli

Jbk + 0-10 % kamat + 0-2 % egyszeri folyósítási jutalék
Jbk + 0-10 % kamat + évi 0-2 % kezelési költség

beruházási célú

éven belüli
éven túli

Jbk + 0-10 % kamat + 0-2 % egyszeri folyósítási jutalék
Jbk+ 0-10 % kamat + évi 0-2 % kezelési költség

bankszámlához kapcsolódó hitelkeret

éven belüli

Jbk +0-10 % kamat + 0-4 % rend.tart.jutalék

S.O.S. hitelkeret

éven belüli

Jbk + 4-5 % kamat + 0,5 % kezelési költség+0,5% rend.tart.jutalék

ingatlan fedezete mellett foly. hitel

éven belüli
éven túli

Jbk + 0-10 % kamat + 0,5-2 % egyszeri folyósítási jutalék
Jbk + 0- 10 % kamat + évi 1-2 % kezelési költség

önkormányzat bankszámla-hitele

* jbk. = mindenkori jegybanki alapkamat

Jbk + 0-10 % kamat + 0-1 % rend.tart.jutalék

önkormányzat hitele

éven belüli
éven túli

Jbk + 0-10 % kamat + 0-0,5 % egyszeri folyósítási jutalék
Jbk + 0-10 % kamat + évi 0-1 % kezelési költség

trafik hitel

éven belüli
éven túli

Jbk + 4% kamat + 1% kezelési költség+ 0,5% rend.tart.jutalék+0,5% egyszeri folyósítási jut.
Jbk + 5% kamat + 1% kezelési költség+ 0,5% rend.tart.jutalék+0,5% egyszeri folyósítási jut.

pénzforgalmi számla meghitelezési kamata
Hitelbírálati díj

25,00%

5 millió Ft és az alatti hiteligény esetén
30 millió Ft és az alatti, de 5 millió Ft feletti hiteligény esetén
30 millió Ft feletti hiteligény esetén

Ingatlan értékbecslési díj (ingatlanonként)

50.850.-Ft
0,2%, de min. 61.020.-Ft
0,2%+61.020.-Ft

a hitelkérelmet befogadó kirendeltség közigazgatási területén : 50.580.-Ft
több felülépítmény esetén: megállapodás szerint

Fedezet érték megállapítási díj (ingatlanonként)
(Fizetendő, ha a hitelkérelem benyújtásakor a Takarékszövetkezet értékbecslője által készített ingatlan értékelés 6 hónapnál régebbi keltű.)
Ingatlan forgalmi érték felülvizsgálati díj (ingatlanonként)
a hitelkérelmet befogadó kirendeltség közigazgatási területén
a hitelkérelmet befogadó kirendeltség közigazgatási területén kívül
több felülépítmény esetén
megállapodás szerint
Ingóság értékbecslési díj

megegyezés szerint

Folyósítási jutalék

0-5%

Nyomtatvány költség

2.540.-Ft

Prolongálási díj

0,5-5%, minimum 20.340.-Ft

Kezelési költség

0-6%

Lejárt tőke késedelmi kamata

6%

Lejárt hiteldíj késedelmi kamata

6%

Szerződésmódosítási díj

0,2%, minimum 30.510.-Ft, maximum 203.400.-Ft

Felszólító, felmondólevél kiküldése

3.050.-Ft/alkalom

Hiánypótlás felszólítási díja

20.340.-Ft

Igazolás kiadása

5.085.-Ft

Hitelkiváltással kapcsolatos adatszolgáltatás

tőketartozás 5%-a, minimum 40.680.-Ft

KHR lekérdezés díja

1.003.-Ft ügyfelenként, lekérdezésenként

Bankinformáció díja

10.170.-Ft/hitelszerződés

Tulajdoni lap lekérdezés

5.085.-Ft

Ügyintézési díj
1.015.-Ft-5.085.-Ft
(Minden olyan ügyben, mellyel kapcsolatban a Takarékszövetkezet az ügyfelek kérésére a szerződésben foglaltatól eltérő feladatot lát el,
pl: GIRinfo rendszerből adatokat, cégkivonatot kér le, hitelinformációt kér le)
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20.340.-Ft

21.030.-Ft
26.415.-Ft

