TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN
VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY
Közzététel napja: 2018.07.05.
Hatályos: 2018. július 06. napjától
(A változások a szövegben eltérő háttérrel kiemelve.)
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest a
változás:



2018. július 02. napjától befogadott kérelmek tekintetében új kondíciók
kerültek
megállapításra a Fix Takarék Személyi kölcsön tekintetében,
valamint 2018. július 02. napjától visszavonásig online kedvezmény kerül bevezetésre ezen
Fix Takarék Személyi kölcsön konstrukció esetén.

A Hungária Takarék a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt, a Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt, a Fix
Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja:
1. Takarék Személyi Kölcsön célja:
A Takarék Személyi Kölcsön és a Fix Takarék Személyi Kölcsön standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal,
felhasználási hitelcél megjelölése nélkül, gyors ügyintézéssel igényelhető hiteltermék.
A Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön kizárólag fennálló fogyasztási hitelek (személyi kölcsön, hitelkártya hitelkeret,
folyószámlahitel keret, gépjárműhitel, áruhitel) fennálló tartozásának kiváltására használható fel, azzal azonos
összegben.
Takarék Személyi Kölcsön kondíciói:
A kölcsön összege 100.000,- Ft és 5.000.000,- Ft közötti összeg lehet.
A kölcsön futamideje: 12-84 hónap
Ügyleti kamat: a referencia-kamatláb és a kamatfelár összege
Referencia-kamatláb: 3 havi BUBOR
Referencia-kamatláb kamatperiódus hossza: naptári negyedév
A kamatfelár – a futamidőtől függően – fix, vagy 3 éves kamatfelár- kamatperiódusokban rögzített.
Az Ügyleti kamat mértéke referencia-kamatláb kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referenciakamatláb változásából eredően, azzal azonos mértékben automatikusan változik.
Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön kondíciói:
A kölcsön összege 300.000,- Ft és 5.000.000,- Ft közötti összeg lehet.
A kölcsön futamideje: 24-84 hónap
Ügyleti kamat: a referencia-kamatláb és a kamatfelár összege
Referencia-kamatláb: 3 havi BUBOR
Referencia-kamatláb kamatperiódus hossza: naptári negyedév.
A kamatfelár – a futamidőtől függően – fix, vagy 3 éves kamatfelár-kamatperiódusokban rögzített.
Az Ügyleti kamat mértéke referencia-kamatláb kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referenciakamatláb változásából eredően, azzal azonos mértékben automatikusan változik.
Fix Takarék Személyi Kölcsön kondíciói:
A kölcsön összege 200.000,- Ft és 5.000.000,- Ft közötti összeg lehet.
A kölcsön futamideje: 12-84 hónap
A futamidő teljes ideje alatt változatlan az ügyleti kamat.
Online kamatkedvezmény Fix Takarék Személyi Kölcsön igénylés esetén:
A Hitelintézet 2018. július 02-től visszavonásig befogadott kérelmek esetén a www.image.takarek.hu, illetve a
www.takarekcsoport.hu oldalon keresztül elindított igényléseknél, az „elküldöm” gomb használatát követően
benyújtott kérelem alapján kötött kölcsönszerződések esetén a Hitelintézet 2 százalékpont
online
kamatkedvezményt ad az Ügyfelek részére, az alábbi konstrukciók Hirdetményben feltüntetett aktuális kamatából.

Fix Takarék Személyi Kölcsön
Jogosultsági feltételek és azok vizsgálata
A www.image.takarek.hu illetve a www.takarekcsoport.hu oldalon
kamatkedvezmény nyújtásának feltételei:

Igénylés „Elküld” gombra történő kattintással

keresztül

történő
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igénylésnél

az

online




A teljes igénylési dokumentáció meghirdetett időszakon belüli, hiánytalan benyújtása a
Hitelintézet Bankfiókjaiban
A kedvezmény nem vonható össze más kedvezményekkel.

A Hitelintézet a feltételek fennállását a hiánytalan igénylési dokumentáció Ügyféltől történő átvételekor vizsgálja.
A választott Kölcsön konstrukció szerinti feltételeinek nem teljesítése esetén a Kölcsön a Fix takarék személyi Kölcsön
jövedelem jóváírás nélküli konstrukciójának kamatára kerül átárazásra.
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Dátum

Referencia-kamat
2
éves mértéke annak Kamatfelár éves
1
mértéke
futamidejére

Hitelösszeg sáv

Ügyleti kamat éves mértéke
(minimum 150.000 Ft
jövedelem jóváírás
vállalásával)

Ügyleti kamat éves
mértéke
(minimum 200.000 Ft
jövedelem jóváírás
vállalásával)

Ügyleti kamat éves mértéke
Jövedelem jóváírás vállalása nélkül

(Változó kamatozás esetén a referencia-kamat és kamatfelár összege)
100 000 - 300 000 Ft között
300 001 - 600 000 Ft között
600 001 - 1 500 000 Ft között
1 500 001 - 5 000 000 Ft között
2018. április 01-től

0,03 %

KIVÁLTÓ Takarék Személyi kölcsön

2018. június 01-től

KIVÁLTÓ Takarék Személyi kölcsön

2018. július 01-Től

300 000 – 5 000 000 Ft között
Fix Takarék Személyi Kölcsön
kamatozás esetén
100 000-5 000 000 Ft között
100 000 - 300 000 Ft között
300 001 - 600 000 Ft között
600 001 - 1 500 000 Ft között
1 500 001 - 5 000 000 Ft között

300 000 – 5 000 000 Ft között

3

14,11 %
12,61 %
11,61 %
9,61 %

14,11 %
12,61 %
10,61 %
9,11 %

12,65

9,65%

11,99%
0,12 %

14,58
13,58
12,58
11,58

%
%
%
%

12,62 %

3

KIVÁLTÓ Takarék Személyi kölcsön

%
%
%
%

12,62 %

3

300 000 – 5 000 000 Ft között
Fix Takarék Személyi Kölcsön
kamatozás esetén
100 000-5 000 000 Ft között
100 000 - 300 000 Ft között
300 001 - 600 000 Ft között
600 001 - 1 500 000 Ft között
1 500 001 - 5 000 000 Ft között

14,58
13,58
12,58
11,58

0,26 %

%
%
%
%

12,62 %

1

%
%
%
%

12,65 %

14,99%

14,20 %
12,70 %
11,70 %
9,70 %

14,20 %
12,70 %
10,70 %
9,20 %

12,74

9,74%

11,99%
14,58
13,58
12,58
11,58

14,61
13,61
12,61
11,61

14,70
13,70
12,70
11,70

%
%
%
%

12,74 %

14,99%

14,34 %
12,84 %
11,84 %
9,84 %

14,34 %
12,84 %
10,84 %
9,34 %

12,88

9,88%

14,84
13,84
12,84
11,84

%
%
%
%

12,88 %

2018.07.01-jétől érvényes Referencia kamat a Referencia-kamat fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR alapján kerül meghatározásra.
Ha a kölcsön futamideje nem haladja meg a 36 hónapot, a Kamatfelár a futamidő végéig állandó. A kamatfelár mértéke kamatfelár-kedvezmény biztosítása esetén eltérhet (részletek a
hirdetmény „Kamat/Kamatfelár kedvezmény mértéke” résznél olvasható)
3
De maximálisan a kiváltásra kerülő fogyasztási kölcsön(ök)ből még fennálló tartozás összegével megegyező összeg.
2
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Fix Takarék Személyi Kölcsön kondíciói 200.000 Ft és 5 000 000 Ft közötti összegben és 12-84 hónap közötti futamidőre igényelt kölcsön esetében:
Ügyleti kamat éves mértéke havi
Ügyleti kamat éves mértéke havi
Ügyleti kamat éves mértéke
Hitelösszeg sáv
Adós, vagy az Adóstárs,
Adós, vagy az Adóstárs
havi
jövedeleméből származó jóváírás
munkáltatójától/nyugdíjfolyósítótól –
Adós, vagy az Adóstárs
nélkül
minimum 110.000,- Ft összegű,
munkáltatójától/nyugdíjfolyósítótól
jövedeleméből származó jóváírás a – minimum 240.000,- Ft összegű,
hitel teljes futamideje alatt teljesül.
jövedeleméből származó jóváírás
a hitel teljes futamideje alatt
teljesül.
Nem online igénylés esetén

16,99%

12,99%

9,99%

Online igénylés kedvezményes kamat

14,99%

10,99%

7,99%

A vállalt meghatározott jövedelem jóváírás nem teljesítése esetén a kölcsön a–- Nem online igénylés esetén érvényes kamatmértékét veszi fel.

A Fix Takarék Személyi Kölcsön kivételével, a mennyiben a kölcsön futamideje a 36 hónapot meghaladja, úgy a kölcsön futamideje 3 éves kamatfelár kamatperiódusokból áll, azzal, hogy
az utolsó kamatfelár kamatperiódus a hitel lejáratától függően 3 évnél rövidebb is lehet. Ebben az esetben a Hitelintézet a Kamatfelár mértékét, mindig csak az új kamatfelár
kamatperiódus fordulónapján, az MNB által közzétett H4F3 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató alapján kiszámított mértékkel változtathatja meg (www.mnb.hu).
Amennyiben az Adós a Takarék Személyi Kölcsön esetében az egyszeri folyósítási díj mentes konstrukciót választja (a folyósítási díj nem kerül felszámításra), úgy 0,40
százalékpont további kamatfelár kerül felszámításra. E lehetőség a Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön esetében nem választható!
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Kamat/Kamatfelár kedvezmény mértéke
(érvényes 2018. július 02-től szerződött ügyletek esetében):
A Kamat/kamatfelár kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a jövedelem jóváírást az adós minden
hónapban és egy jóváírással teljesítse!
Hitelnagyság

100 000- 300 000 Ft között
300 001- 600 000 Ft között
600 001- 1 500 000 Ft között
1 500 001- 5 000 000 Ft között
KIVÁLTÓ Takarék Személyi kölcsön
300 000 – 5 000 000 Ft között

minimum 150.000 Ft
minimum 200.000 Ft
jövedelem jóváírás
jövedelem jóváírás
vállalásával
vállalásával
Kamat/kamatfelár kedvezmény mértéke
0,50 százalékpont
0,50 százalékpont
1,00 százalékpont
1,00 százalékpont
2,00 százalékpont
2,00 százalékpont
2,50 százalékpont
-

3,00 százalékpont

A feltétel (meghatározozott jövedelem jóváírás) nem teljesülése esetén a Hitelintézet a feltüntetett
kamat/kamatfelár kedvezményt véglegesen megszüntetheti és a jövedelem jóváírás vállalása nélküli
kamatot/kamatfelárat alkalmazza. A kedvezményes kamat/kamatfelár visszaállítására – a kedvezmény
megvonását követően a feltételek újbóli teljesítése esetén – sincs mód!

Teljes Hiteldíj Mutató (THM):
Az a belső megtérülési ráta, amely mellett az ügyfél által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak)
éves százalékban kifejezve megegyezik a Hitelező által folyósított hitelösszeggel.
Takarék Személyi Kölcsön THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 16,96 %
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 13,48 %
Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 15,85 %
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 14,67 %

Fix Takarék Személyi Kölcsön THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 20,70 %
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 19,51 %

Fix Takarék Személyi Kölcsön Online kamatkedvezménnyel THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 18,32 %
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 6,19-17,13 %
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a
feltételek változása esetén mértéke módosulhat.
A mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A Takarék Személyi kölcsönre, valamint a Kiváltó Takarék Személyi kölcsönre vonatkozó hitelszerződés megkötésekor a
THM értéke nem lehet magasabb, mint a szerződéskötés naptári félévét megelőző hónap első napján érvényes
jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke.
A hirdetmény érvénybe lépése naptári félévét megelőző hónap első napján (2018.06.01-én) érvényes jegybanki
alapkamat mértéke 0,90 %, a THM korlát 0,90 %+24%= 24,90 %.
Semmis az a fogyasztóval 2018.07.01 és 2018.12.31 között kötött hitelszerződés, amelyben a THM értéke meghaladja a
24,90 %-ot.
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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.

Takarék Személyi Kölcsön, Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön, valamint Fix Takarék Személyi Kölcsön
esetében alkalmazott díjak, költségek és egyéb díjak:
Díjak és költségek:
Mértéke
(a szerződött összeg százalékában)

Esedékesség

Hitelbírálati díj

0%

Folyósítást megelőzően

Folyósítási díj

1%

Folyósítással egyidejűleg esedékes

Megnevezés

Egyéb díjak:
Egyéb díj megnevezése
Szerződésmódosítási díj

Előtörlesztési díj
(amennyiben az előtörlesztés
időpontja és a hitel szerződés
szerinti lejárata közötti időtartam
nem haladja meg a 12 hónapot),
2009. évi CLXII. törvényben
(Fhtv.) meghatározott esetekben
nem kell előtörlesztési díjat fizetni

Mértéke

Esedékesség

2%

Szerződésmódosítással
egyidejűleg

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

Megfizetés
módja

Pénztári befizetés
Előtörlesztési díj
(amennyiben az előtörlesztés
időpontja és a hitel szerződés
szerinti lejárata közötti időtartam
meghaladja a 12 hónapot) az
Fhtv.-ben meghatározott
esetekben nem kell előtörlesztési
díjat fizetni
Előtörlesztési díj

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
0 %, ha tizenkét hónap alatt egy
alkalommal a fogyasztó által
teljesített előtörlesztés összege
nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.

Előtörlesztéskor

Előtörlesztéskor
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Egyéb díj megnevezése
Rendkívüli ügyintézési díj
Rendkívüli levelezési díj
Ügyfél kérésére kiállított eseti
igazolások (Ügyfél kérésére
kiállított igazolásokhoz
kapcsolódóan felszámításra kerülő
díj, ide nem értve a Hitelintézet
által az Ügyfél részére díj-,
költség-, és egyéb fizetésikötelezettség mentesen kiállítandó
törlesztési táblázatot.)

Mértéke

Esedékesség

2.000,- Ft/kérelem

Rendkívüli ügyintézési
kérelem benyújtásakor

tényleges postaköltség

Értesítés megküldésével
egyidejűleg

999 Ft

Ügyintézésre vonatkozó
kérelem benyújtásakor

Megfizetés
módja

Pénztári befizetés

A Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön esetében a más hitelintézetnél fennálló hiteltartozás lezárásának, előtörlesztésének
költségét az igénylő viseli.
Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön esetén amennyiben a folyósított hitelösszeg a más hitelintézetnél fennálló tartozás
rendezéséhez felhasznált tényleges összeget meghaladja, úgy a különbözetet a folyósított hitel előtörlesztésére kell
fordítani. Ebben az esetben az előtörlesztés díjmentes.
Késedelmi kamat éves mértéke: jogszabály előírása szerint a késedelmi kamat nem lehet több, mint az ügyleti
kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, és nem lehet több, mint az érintett naptári félévévet
megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat (hirdetmény érvényességének időpontjában: 0,90%) + 24
százalék, azaz a jelen hirdetmény kiadásának napján 24,90%.

Megnevezés

Kamat éves mértéke

Késedelmi kamat éves mértéke a késedelmes Ügyleti kamat x 1,5 + 3 százalékpont és nem lehet több, mint az
tőkére, kamatra és minden egyéb díjra vagy érintett naptári félévévet megelőző hónap első napján érvényes
költségre
jegybanki alapkamat + 24 százalékpont
Takarék Személyi Kölcsön reprezentatív példa:
A 83/2010.(III.15.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés (d) pontja szerint számított adatokkal 500.000 Ft 36 hó (3 év)
futamidővel számolva:
jövedelem
nélkül

kölcsön összege:
kölcsön futamideje:
ügyleti kamat: változó(referencia kamathoz kötött)
törlesztőrészlet összege:
folyósítási díj a folyósított összegre vetítve:
fizetési számla fenntartás díja 36 hónapra 200Ft/hó
pénzügyi tranzakciós díj:0,3%, max:6.000,-Ft
a hitel teljes díja:
fizetendő teljes összeg (tőke és hitel teljes díja):
THM:

jóváírás

vállalás

500.000 Ft
36 hó (3 év)
13,84%
17.104 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft
1.836 Ft
129.780 Ft
629.780 Ft
16,96%

legalább 150.000 Ft havi nettó
igazolt jövedelem egyösszegű
jóváírást vállalva

500.000 Ft
36 hó (3 év)
12,84%
16.858 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft
1.836 Ft
120.924 Ft
620.924 Ft
15,80%

A 83/2010.(III.15.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés (e) pontja szerint számított adatokkal: 3.000.000 Ft 60 hó (5
év) futamidővel számolva:
jövedelem
nélkül

kölcsön összege:
kölcsön futamideje:
ügyleti kamat: változó(referencia kamathoz kötött)
törlesztőrészlet összege:
folyósítási díj a folyósított összegre vetítve:

jóváírás

vállalás

3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
11,84%
66.769 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft
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legalább 150.000 Ft havi nettó
igazolt jövedelem egyösszegű
jóváírást vállalva

3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
9,84%
63.729 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft

fizetési számla fenntartás díja 60 hónapra 200Ft/hó
pénzügyi tranzakciós díj:0,3%, max:6.000,-Ft
a hitel teljes díja:
fizetendő teljes összeg (tőke és hitel teljes díja):
THM:

12.000 Ft
12.000 Ft
1.060.140 Ft
4.060.140 Ft
13,48%

12.000 Ft
11.460 Ft
877.200 Ft
3.877.200 Ft
11,21%

Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön reprezentatív példa:
A 83/2010.(III.15.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés (d) pontja szerint számított adatokkal 500.000 Ft 36 hó (3 év)
futamidővel számolva:
jövedelem
nélkül

kölcsön összege:
kölcsön futamideje:
ügyleti kamat:változó (referencia kamathoz kötött)
törlesztőrészlet összege:
folyósítási díj a folyósított összegre vetítve:
fizetési számla fenntartás díj 36 hónapra 200Ft/hó
pénzügyi tranzakciós díj:0,3%, max:6.000,-Ft/tr.
a hitel teljes díja:
fizetendő teljes összeg (tőke és hitel teljes díja):
THM:

jóváírás

vállalás

500.000 Ft
36 hó (3 év)
12,88%
16.867 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft
1.836 Ft
121.248 Ft
621.248 Ft
15,85%

legalább 200.000 Ft havi
nettó
igazolt
jövedelem
egyösszegű
jóváírást
vállalva

500.000 Ft
36 hó (3 év)
9,88%
16.142 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft
1728 Ft
95.040 Ft
595.040 Ft
12,42%

A 83/2010.(III.15.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés (e) pontja szerint számított adatokkal: 3.000.000 Ft 60 hó (5
év) futamidővel számolva:
jövedelem
nélkül

kölcsön összege:
kölcsön futamideje:
ügyleti kamat: változó(referencia kamathoz kötött)
törlesztőrészlet összege:
folyósítási díj a folyósított összegre vetítve:
fizetési számla fenntartás díj 60 hónapra 200Ft/hó
pénzügyi tranzakciós díj:0,3%, max:6.000,-Ft/tr.
a hitel teljes díja:
fizetendő teljes összeg (tőke és hitel teljes díja):
THM:

jóváírás

vállalás

3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
12,88%
68.381 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft
12.000 Ft
12.300 Ft
1.157.160 Ft
4.157.160 Ft
14,67%

legalább 200.000 Ft havi nettó
igazolt jövedelem egyösszegű
jóváírást vállalva

3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
9,88%
63.789 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft
12.000 Ft
11.460 Ft
880.800 Ft
3.880.800 Ft
11,26%

Fix Takarék Személyi Kölcsön reprezentatív példa:
A 83/2010.(III.15.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés (d) pontja szerint számított adatokkal 500.000 Ft 36 hó (3 év)
futamidővel számolva:
jövedelem jóváírás
vállalás nélkül
kölcsön összege:
kölcsön futamideje:
ügyleti kamat: fix
törlesztőrészlet összege:
folyósítási díj a folyósított összegre vetítve:
fizetési számla fenntartás díja 36 hónapra
200Ft/hó
pénzügyi tranzakciós díj:0,3%, max:6.000,-Ft/tr.
a hitel teljes díja:
fizetendő teljes összeg (tőke és hitel teljes díja):
THM:

500.000 Ft
36 hó (3 év)
16,99%
17.887 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft

min. 110.000,- Ft
összegű jövedelem
jóváírás vállalással
500.000 Ft
36 hó (3 év)
12,99%
16 891 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft

240.000,Ft
összegű jövedelem
jóváírás vállalással
500.000 Ft
36 hó (3 év)
9,99%
16 166 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft

1.944 Ft
158.096 Ft
658.096 Ft

1.836 Ft
122.144 Ft
622.144 Ft

1.728 Ft
95.922 Ft
595.922 Ft

20,70%

15,98%

12,54%

A 83/2010.(III.15.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés (e) pontja szerint számított adatokkal: 3.000.000 Ft 60 hó (5
év) futamidővel számolva:
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jövedelem jóváírás
vállalás nélkül
kölcsön összege:
kölcsön futamideje:
ügyleti kamat: fix
törlesztőrészlet összege:
folyósítási díj a folyósított összegre vetítve:
fizetési számla fenntartás díj 60 hónapra
200Ft/hó
pénzügyi tranzakciós díj:0,3%, max:6.000,-Ft/tr.
a hitel teljes díja:
fizetendő teljes összeg (tőke és hitel teljes díja):
THM:

3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
16,99%
74.948 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft
12.000 Ft

min. 110.000,- Ft
összegű jövedelem
jóváírás vállalással
3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
12,99%
68.539 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft
12.000 Ft

240.000,Ft
összegű jövedelem
jóváírás vállalással
3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
9,99%
63.945 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft
12.000 Ft

13.500 Ft
1.552.446 Ft
4.552.446 Ft

12.360 Ft
1.166.780 Ft
4.166.780 Ft

11.520 Ft
890.227 Ft
3.890.227 Ft

19,51%

14,80%

11,38%

Fix Takarék Személyi Kölcsön online kedvezménnyel reprezentatív példa:
A 83/2010.(III.15.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés (d) pontja szerint számított adatokkal 500.000 Ft 36 hó (3 év)
futamidővel számolva:
jövedelem jóváírás
vállalás nélkül
kölcsön összege:
kölcsön futamideje:
ügyleti kamat: fix
törlesztőrészlet összege:
folyósítási díj a folyósított összegre vetítve:
fizetési számla fenntartás díja 36 hónapra
200Ft/hó
pénzügyi tranzakciós díj:0,3%, max:6.000,-Ft/tr.
a hitel teljes díja:
fizetendő teljes összeg (tőke és hitel teljes díja):
THM:

500.000 Ft
36 hó (3 év)
14,99%
17.385 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft

min. 110.000,- Ft
összegű jövedelem
jóváírás vállalással
500.000 Ft
36 hó (3 év)
10,99%
16 406 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft

240.000,Ft
összegű jövedelem
jóváírás vállalással
500.000 Ft
36 hó (3 év)
7,99%
15.693 Ft/hó
1%, azaz 5.000 Ft
7.200 Ft

1.872 Ft
139.950 Ft
639.950 Ft

1.764 Ft
104.586 Ft
604.586 Ft

1.692 Ft
78.861 Ft
578.861 Ft

18,32%

13,68%

10,31%

A 83/2010.(III.15.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés (e) pontja szerint számított adatokkal: 3.000.000 Ft 60 hó (5
év) futamidővel számolva:
jövedelem jóváírás
vállalás nélkül
kölcsön összege:
kölcsön futamideje:
ügyleti kamat: fix
törlesztőrészlet összege:
folyósítási díj a folyósított összegre vetítve:
fizetési számla fenntartás díj 60 hónapra
200Ft/hó
pénzügyi tranzakciós díj:0,3%, max:6.000,-Ft/tr.
a hitel teljes díja:
fizetendő teljes összeg (tőke és hitel teljes díja):
THM:

3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
14,99%
71.704 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft
12.000 Ft

min. 110.000,- Ft
összegű jövedelem
jóváírás vállalással
3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
10,99%
65.456 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft
12.000 Ft

240.000,Ft
összegű jövedelem
jóváírás vállalással
3.000.000 Ft
60 hó (5 év)
7,99%
60.984 Ft/hó
1%, azaz 30.000 Ft
12.000 Ft

12.900 Ft
1.357.191 Ft
4.357.191 Ft

11.760 Ft
981.135 Ft
3.981.135 Ft

10.980 Ft
712.081Ft
3.712.081 Ft

17,13%

12,51%

9,16%

A hitelre vonatkozó további információk és feltételek a Takarék vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános
Szerződési Feltételeiben találhatóak.
A tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon Takarékunk
fiókjaiban munkatársainknál, vagy a honlapunkon közzétett dokumentumokból.
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