HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI HITELEK I.
TakarékPont Classic bankszámlahitel és Szigetvár bankszámla hitel
A 2015. november 30-ig befogadott ügyletekre. A kérelmek befogadása 2015. december 1-től megszűnt.
Hatályos: 2017. december 1–től
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A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása
esetén a mértéke módosulhat. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
A hitelkonstrukciókra vonatkozó reprezentatív példák:
Amennyiben

375.000 Ft Classic Számlahitelt igényel és az igénylés napján a teljes összeget igénybe veszi,

hiteligénylés 2015. február 02 -i dátummal történik, az alábbi költségek és díjak merülnek fel:
a)

b)

Ügyleti kamat a rendszeres fizetési számlára érkező jövedelme alapján évi 20 % (a fennálló tőketartozás után), havi
számlavezetési díj 0 Ft, elektronikus átutalás díja 1,8‰ min. 150,- Ft + 3,0‰ max. 6.000,- Ft. A hitel kapcsán felmerülő
összes kamat, díj és költség összege (hiteldíj): 74.999,-Ft, THM: 23,18 %.
Ügyleti kamat zárolt óvadék fedezete mellett évi 15 % (a fennálló tőketartozás után), havi számlavezetési díj 0 Ft,
elektronikus átutalás díja 1,8‰ min. 150,- Ft + 3,0‰ max. 6.000,- Ft. A hitel kapcsán felmerülő összes kamat, díj és költség
összege (hiteldíj): 56.252,-Ft, THM: 17,15 %.

Amennyiben

375.000 Ft Szigetvár bankszámla hitel igényel és az igénylés napján a teljes összeget igénybe veszi,

hiteligénylés 2015. február 02 -i dátummal történik, az alábbi költségek és díjak merülnek fel:
c)

d)

Ügyleti kamat a rendszeres fizetési számlára érkező jövedelme alapján évi 20% (a fennálló tőketartozás után), havi
számlavezetési díj 0 Ft, elektronikus átutalás díja 1,8‰ min. 150,- Ft+ 3,0‰ max. 6.000,- Ft. A hitel kapcsán felmerülő összes
kamat, díj és költség összege (hiteldíj): 74.999,- Ft, THM: 23,18 %.
Ügyleti kamat rendszeres jövedelem átutalás esetén, ha az igényléskor minimum 2 rendszeres átutalási megbízással
rendelkezik évi 18% (a fennálló tőketartozás után), havi számlavezetési díj 0 Ft, elektronikus átutalás díja 1,8‰ min. 150,- Ft
+ 3,0‰ max 6.000,- Ft. A hitel kapcsán felmerülő összes kamat, díj és költség összege (hiteldíj): 67.503,-Ft, THM: 20,73 %.

HITELKERET ÖSSZEGE: Minimum 30.000,- Ft TakarékPont Classic Bankszámlahitelnél, Szigetvár Bankszámlahitelnél nincs
minimum összeg, Maximum 1.000.000,- Ft (1.000,-Ft-ra kerekített összeg)

KAMATOK:
Hiteltípus

TakarékPont Classic
bankszámlahitel

Szigetvár bankszámla
hitel

Megjegyzés

Kamatláb

rendszeres jövedelem átutalás esetén

20 %

amennyiben a jövedelem átutalás mellett az igényléskor, illetve a hitel
futamideje alatt csoportos beszedési megbízásról rendelkezik a hitelt
nyújtó Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláján

18 %*

a hitelösszeg fedezeteként nyújtott óvadék esetén

15 %

rendszeres jövedelem átutalás esetén

20 %

rendszeres jövedelem átutalás esetén, ha az igényléskor minimum 2
rendszeres átutalási megbízásról rendelkezés esetén

Teljes
Hiteldíj
Mutató
(THM)**

17,15 % 23,18 %

2 0 ,7 3 % 2 3 ,1 8 %
18 %

*TakarékPont Classic bankszámlahitel kamatkedvezmény leírása:
Kamatkedvezmény feltétele 2012.04.02-ig befogadott hitelkérelmek esetén: mértéke amennyiben a jövedelem átutalás mellett az
igényléskor, illetve a hitel futamideje alatt rendszeres megbízásról rendelkezik a hitelt nyújtó Hitelintézetnél vezetett fizetési számláján
Kamatkedvezmény feltétele 2012. 04. 02-vel kezdődően befogadott hitelkérelmek esetén: amennyiben a jövedelem átutalás mellett az
igényléskor, illetve a hitel futamideje alatt csoportos beszedési megbízásról rendelkezik a hitelt nyújtó Hitelintézetnél vezetett fizetési
számláján
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A Szigetvári Takarékszövetkezet - a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
beolvadását követően, azok általános jogutódjaként - 2017. november 30. napjától Dél TAKARÉK Szövetkezet néven folytatja
tevékenységét.

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI HITELEK I.
TakarékPont Classic bankszámlahitel és Szigetvár bankszámla hitel
A 2015. november 30-ig befogadott ügyletekre. A kérelmek befogadása 2015. december 1-től megszűnt.
Hatályos: 2017. december 1–től
** A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek
változása esetén mértéke módosulhat.

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK:
Megnevezés
TakarékPont Classic és Szigetvár
bankszámlahitel kezelési költség
Rendelkezésre tartási díj (hitelkeret ki nem
használt része után)
Szerződésmódosítási díj

Mértéke
1%*
(min. 3.000,-Ft)

Esedékesség
A hitelkeret megnyitásakor/felülvizsgálatkor

0,1 %

Havonta, hónap utolsó munkanapján

1%

A szerződés módosításakor

*A hitelkeret megnyitásakor jelenleg nem számítjuk fel a megjelölt díj mértéket, az akció visszavonásig érvényes.

HITELKERETHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYSZERI DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK:
Megnevezés

Mértéke

Rendkívüli ügyintézési díj

3.000,-Ft

Rendkívüli levelezési költség
Ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások, számlaegyenlegek díja

520,-Ft/levél
1.040,-Ft

Hitel prolongációs díj

0,-Ft

Hitel folyósítási díj

0,-Ft

Hitel előkészítési díj

0,-Ft

KÉSEDELMI KAMAT MÉRTÉKE (felmondott, de meg nem fizetett tartozás után):
Megnevezés
Késedelmi kamat (a késedelmes tőkére)
Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy
költségre (Tpont Classic Bankszámlahitel
Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy
költségre (Szigetvár Bankszámlahitel)
Overdraft hitel* kamata

Kamat mértéke (%/év)
az ügyleti kamaton felül évi 4,5 %
4,5 %
Mindenkori MNB alapkamat mértéke
29 %

* Jogosulatlanul, vagy szerződési keretet meghaladó mértékben felvett, vagy számlán lévő fedezetet meghaladó tranzakció.

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 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a jogszabályban meghatározott
teljes hiteldíj mutató maximális mértéke, azaz a jegybanki alapkamat 24 %-kal növelt mértéke.

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI HITELEK I.
TakarékPont Classic bankszámlahitel és Szigetvár bankszámla hitel
A 2015. november 30-ig befogadott ügyletekre. A kérelmek befogadása 2015. december 1-től megszűnt.
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A THM (TELJES HITELDÍJ MUTATÓ) ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA
A THM számításának képlete:

(Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D1: 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, sI: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben
kifejezve, X: THM értéke)

A Takarék Classic Számlahitelre vonatkozó további információk és feltételek a vonatkozó Általános Szerződési
Feltételekben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.

