A 2018. november 11. és 2020. március 19. napja között igényelhető
TAKARÉK Folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatok, költségek, díjak, jutalékok
A Takarékbank Zrt. 2020. március 20. napjától nem fogad be a jelen Hirdetmény hatálya alá tartozó Takarék Folyószámlahitel kérelmeket.

Hatályos: 2020. július 01. napjától
Közzététel napja: 2020. június 30.

Jelen Hirdetményben részletezett a Takarékbank Zrt. Lakossági Folyószámlahitel Általános Szerződési Feltételei hatálya alá tartozó Takarék Folyószámlahitel termék jelenleg minden,
a Takarékbank Zrt. által értékesített, illetve bármely jogelőddel szerződött, de már nem értékesíthető lakossági Bankszámlához igényelhető, melyhez kapcsolódhat folyószámla hitelkeret.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest, az alábbi módosultak:
• A referencia kamat mérték és ez által a Takarék Folyószámlahitel ügyleti kamata frissítésre került a 6 havi BUBOR mértékének változása alapján.
Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetők a www.takarekbank.hu honlapon, valamint megtekinthetőek bármelyik bankfiókban.
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A Takarék Folyószámlahitel standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal, felhasználási hitelcél megjelölése nélküli keretjellegű hiteltermék.
A Hitelkeret lehetséges összege: minimum 100 000 Ft, Maximum 3 000 000 Ft (1000 Ft-ra kerekített összeg).
Ügyleti kamat típusa: hat hónapig fix, egyébként változó, referencia kamathoz kötött (a fennálló tőketartozás után).

1. Alkalmazott referencia-kamatláb:
Referencia kamat jelenleg

Referencia kamat előző Hirdetményben

Megnevezés:

6 havi BUBOR:

[1]

értéknapja:

mértéke:

értéknapja:

mértéke:

2020. június 26.

0,75%

2019. december 23.

0,21%

2020. július 01. és 2020. december 31. között,
hat hónapig fix

Alkalmazott időszak:

2020. január 01. és 2020. június 30. között,
hat hónapig fix

2. Takarék Folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatmértékek:
Díjtípus
Takarék Folyószámlahitelhez kapcsolódó
Folyószámlahitel kamatmérték:

Esedékesség

Kamat mértéke jelenleg (%/év)

Kamat mértéke előző Hirdetményben (%/év)

Havonta

6 havi BUBOR + 19,93%,
azaz jelenleg: 20,68%

6 havi BUBOR + 19,93%,
azaz jelenleg: 20,14%

3. Takarék Folyószámlahitelhez kapcsolódó fedezetlenségi kamatmértékek:
Díjtípus
Késedelmi kamat:

[2]

Esedékesség

Mértéke jelenleg:

Mértéke előző Hirdetményben:

Havonta

ügyleti kamat * 1,5 + 3,00%

ügyleti kamat * 1,5 + 3,00%
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4. Takarék Folyószámlahitelhez kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek:
Esedékesség

Mértéke jelenleg:

Mértéke előző Hirdetményben:

Keret beállításakor

0,00%

0,00%

Havonta

0,00%

0,00%

Évente, a hitelkeret fordulójának
esedékességekor

évi 1,00%, max. 5 140 Ft

évi 1,00%, max. 5 140 Ft

Módosítás végrehajtásakor

3 084 Ft

3 084 Ft

Értesítéssel egyidejűleg

817 Ft

817 Ft

Rendkívüli ügyintézési díj:

Ügyintézéssel egyidejűleg

3 084 Ft

3 084 Ft

Ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások, számlaegyenlegek díja:

A kiállítással egyidejűleg

1 028 Ft

1 028 Ft

Díjtípus
Folyósítási díj/ Keretbeállítási jutalék:
Rendelkezésre tartási jutalék:
Kezelési díj:
Szerződésmódosítás díja:
Felszólító levél díja:

Lábjegyzet:
[1] BUBOR-hoz kötött referencia kamat változást a referencia kamat kamatperiódusa forduló napján 6 havi BUBOR esetén minden év január 1. és július 1. napjára érvényesíti akként, hogy azt, a vonatkozó
kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal - az adott típusú BUBOR-ra - érvényes mértékhez igazítja, a BUBOR változás mértékével és irányával (+/-) azonos mértékben
és irányban.
[2] Késedelmes teljesítés esetén a Bank nem számít fel magasabb késedelmi kamatot, mint az ügyleti kamat másfélszeresének 3 (három) százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a 2009. évi CLXII.
törvény által meghatározott, a folyószámlahitel szerződésre vonatkozó mindenkor hatályos teljes hiteldíj mutató (THM) maximális mértéke.
[3] Az igénybe vett Takarék Lakossági Folyószámlahitel törlesztése a bankszámlára érkező jóváírásokkal automatikusan történik.
A Takarék Folyószámlahitelre vonatkozó további információk és feltételek a Takarékbank Zrt. Lakossági Folyószámlahitel Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat
jogát fenntartja.
A jelen Hirdetmény szerinti Takarék Folyószámlahitelhez kapcsolódó Bankszámla feltételeit és kondícióit a Takarékbank Zrt. fizetési számlák és fizetési számlákhoz kacsolódó betétek Általános
Szerződési Feltételei és a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
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