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Kölcsön/Hitel pénzneme: HUF 

 

 Mértéke Megfizetés gyakorisága Megfizetésének 
esedékessége 

Kamat 3 havi EURIBOR* + 
RKV** + 3,5%/év 

negyedévente vagy 
félévente*** 

a negyedévet/félévet*** 
követő hónap első 
banki munkanapján 

Kezelési költség nem kerül felszámításra 

Folyósítási jutalék 1 % egyszeri 

az első folyósításkor a 
teljes hitelkeret 

összege után kerül 
felszámításra 

Módosítási díj 
 

1%, legfeljebb 1 millió 
Ft 

egyszeri 
szerződésmódosításkor 
a fennálló tőketarozás 

után számítottan 

Projektvizsgálati díj 1%, legfeljebb 1 millió 
Ft 

egyszeri 
a projektvizsgálat 

elvégzésekor  

Rendelkezésre tartási 
jutalék 0,4%/év 

az igénybe nem vett 
hitelösszeg rendelkezésre 

tartási ideje alatt 
negyedévente/félévente**** 

a 
negyedévet/félévet**** 

követő hónap első 
banki munkanapján 

Előtörlesztési díj 
az előtörlesztés díja az ügyfél számlacsomag típusának függvényében változik, 

amely az adott számlacsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos 
Hirdetményben kerül feltüntetésre  

 
*  3 havi EURIBOR jelenti a naptári negyedév első napjára megállapított, a Reuters EURIBOR oldalán rögzített 3 
hónapos kamat mértékét. 
**Az RKV az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó. Az RKV 2012-ben 2,2%/év. Az MFB Zrt. a tárgyévre 
vonatkozó kamatfelár mértékét a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül. 
*** az egyedi hitelszerződésben meghatározottak szerint 
 
****  a választott tőketörlesztési periódushoz igazodóan 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
Az egyes hitelek /kölcsönök esetében irányadó kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek konkrét mértéke, ezek 
megfizetésének módja és annak esedékessége egyedileg a hitel/kölcsönszerződésekben kerül megállapításra. 
 
A kamatok elszámolása: 
A Bank a kamatszámításnál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a következő képlet alapján: 

kamat  = 
tőke x kamatláb (%-ban) x napok száma

 
             360x100 

A kamatszámítás kezdő napja a kölcsön folyósításának napja, míg utolsó napja a törlesztést megelőző naptári nap. A 
Bank a kölcsön éves kamatlábát mindenkor a folyósítás időpontjában érvényes Hirdetményben megállapított érték 
szerint számolja el, melyet a szerződéskötés napjára vonatkozóan tájékoztató jelleggel közöl. 
 
Késedelmi kamat mértéke: 
Az esedékességkor meg nem fizetett tőke, kamat, rendelkezésre tartási jutalék és egyéb díj összege után a Bank a 
késedelem idejére ügyleti kamatot (1 havi BUBOR + 6%), valamint 6% késedelmi kamatot számít fel.  Megfizetésének 
módját a hitelszerződés tartalmazza.  
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