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HIRDETMÉNY
TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN AKCIÓ
Hatályos: 2015. augusztus 24-2016.december 31-ig
A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi
feltételek szerint nyújtja:
Takarék Személyi Kölcsön célja:
A Takarék Személyi Kölcsön standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal, felhasználási hitelcél megjelölése
nélkül, gyors ügyintézéssel igényelhető hiteltermék.
Takarék Személyi Kölcsön Akció kondíciói:
A kölcsön összege 600.000,- Ft és 5.000.000,- Ft közötti összeg lehet.
A kölcsön futamideje: minimum 36, maximum 84 hónap
Referencia-kamatláb: 3 havi BUBOR
Az akciós kondiciók a 2016. december 31-ig befogadott hitelkérelmekre érvényesek.
Az akció további feltétele havi min. 200.000,- Ft összegű Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett számlára
jövedelem jogcímen érkező egyösszegű jóváírás, amelynek a hitel teljes futamideje alatt teljesülni kell.
Nem teljesülés esetén a bank az akciós kedvezményt megszűntetheti és a nem akciós hirdetmény szerinti
kondíciót alkalmazza. Az akciós kondíciók visszaállítására – a feltételek nem teljesítése esetén – nincs
mód.
2. Az ügyleti kamat a Referencia-kamatláb és Kamatfelár összege:
Az ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása:
Hitelösszeg sáv

Referencia-kamat éves
mértéke (a fordulónapot
megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 nappal
érvényes 3 havi BUBOR)

Kamatfelár
éves
mértéke**

2015. augusztus 24-től 2015. szeptember 30-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.42 %*
2015. október 1-től 2015. december 31-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.35 %*
2016. január 1-től 2016. március 31-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.35 %*
2016. április 1-től 2016. június 30-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.2 %*
2016. július 01-től 2016. szeptember 30-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
1.01 %*
2016. október 01-től 2016. december 31-ig
600 000 - 5 000 000 Ft között
0.88 %*

Ügyleti kamat
éves mértéke
(Referenciakamat és
kamatfelár
összege)

8,48 %

9,9 %

8,48 %

9,83 %

8,48 %

9,83 %

8,48 %

9,68 %

8,48 %

9,49 %

8,48 %

9,36 %

*a Referencia-kamat fordulónapját megelőző negyedév utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi
BUBOR alapján kerül meghatározásra. 2015. július 1-től, 2015. október 1-től, illetve 2016. január 1-től,
illetve 2016. április 01-től, 2016. július 01-től, 2016. október 01-tő érvényes Referencia kamat.
** A kamatfelár mértéke változó, mely az MNB által (www.mnb.hu) közzétett H4F3 elnevezésű kamatfelárváltoztatási mutató mértékével változhat a jogszabályban meghatározott időközönként.
Ha a kölcsönszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség
vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézetnek ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó
javára mindenkor érvényesíti.

Kamatperiódus: naptári negyedév
Az Ügyleti kamat mértéke kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a Referencia-kamatláb
változásából eredően, azzal azonos mértékben változik.

3. Teljes Hiteldíj Mutató (THM):
Hitelösszeg sáv
600.000,-Ft - 5.000.000,-Ft (2016.október 01-től)

THM értéke (minimum-maximum %-ban)
10,68-11,67%

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 törlesztő részlet vagy díjfizetés összege,
m: a hitelfolyósítások száma,
m’: az utolsó törlesztő részlet 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 törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam
években és töredékévekben kifejezve,
X: a THM értéke.
4 Díjak és költségek:
Megnevezés
Hitelbírálati díj
Folyósítási díj

Egyéb díjak:
Egyéb díj megnevezése

Szerződésmódosítási díj

Mértéke
(a szerződött összeg
százalékában)
0%

Folyósítást megelőzően

1%

Folyósítással egyidejűleg esedékes

Mértéke

Esedékesség

Esedékesség

Fennálló
tőketartozás 1%-a

2

Szerződésmódosítással
egyidejűleg

Megfizetés módja
Az adós
hitelelszámolási
számláján kerül
terhelésre a díj összege

Egyéb díj megnevezése

Mértéke

Esedékesség

Előtörlesztési díj (ha az
előtörlesztés és a szerződés
szerinti lejárat közti időtartam
nem haladja meg az 1 évet)

Az előtörlesztett összeg
0,5 %-a, de legfeljebb az
előtörlesztés időpontja és
a kölcsön szerződés
szerinti
lejáratának
időpontja
közötti
időtartamra az ügyfél
által fizetendő kamat
összege

Előtörlesztéskor

Előtörlesztési díj (ha az
előtörlesztés és a szerződés
szerinti lejárat közti időtartam
meghaladja az 1 évet)

Az előtörlesztett összeg
1%-a, de legfeljebb az
előtörlesztés időpontja és
a kölcsön szerződés
szerinti
lejáratának
időpontja
közötti
időtartamra az ügyfél
által fizetendő kamat
összege

Előtörlesztéskor

3.996,-Ft

Rendkívüli ügyintézési
kérelem benyújtásakor

504,-Ft / levél

Értesítés megküldésével
egyidejűleg

1.014,- Ft

Ügyintézésre vonatkozó
kérelem benyújtásakor

Rendkívüli ügyintézési díj
Rendkívüli levelezési díj
Ügyfél kérésére kiállított
igazolások, számlaegyenlegek
díja (ide nem értve a törlesztési
táblázatot, melyet a Hitelintézet
díjmentesen bocsát az ügyfél
rendelkezésére)

Megfizetés módja

Pénztári befizetés

4. Késedelmi kamat mértéke:
Megnevezés

Kamat éves mértéke

Késedelmi kamat a késedelmes tőkére

Az Ügyleti kamaton
felül 6 %

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

6%

Reprezentatív példa:
A hitel teljes összege: 3 millió Ft, futamideje: 60 hó, a hitelkamat mérétke és típusa (változó):9,36%,
THM:10,68%. A törlesztőrészlet összege:63 067 Ft havi 200Ft-os számlavezetési díj mellett (Takarék Lakossági
Bankszámla díja). Fizetendő teljes összeg: 3 837 360 Ft, a benne foglalt díj, jutalék, költség és adó összege:
837 360 Ft.
A hitelre vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában és
Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja
Szarvas, 2016.09.30.
Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
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