a 2008.

december

Hitelösszeg
Éves kamatláb
Egyszeri kezelési ktg
Részjegy jegyzés

Hitelösszeg
Éves kamatláb
Egyszeri kezelési ktg
Részjegy jegyzés

HIRDETMÉNYE
1-től folyósított kölcsönök kamat, költség és részjegy-jegyzési
feltételeiről.
Személyi -, vállalkozói kölcsönök
50.000.-FT-ig
300.000.-FT-ig 1.000.000.-FT-ig 1.000.000.-FT felett
18,5%
17 %
18 %
17,5 %
max. 1,2 %,
éven belül havi 0,1 %
Éven túli hiteleknél 500.000.-Ft-tól 1%

Vállalkozói bankszámla hitelek (folyószámlahitel)
1.000.000.-FT-ig
3.000.000.-FT-ig
3.000.000.-FT felett
19 %
17 %
16 %
max. 1,2 %,
éven belül havi 0,1 %
Éven túli hiteleknél 500.000.-Ft-tól 1%

Lakossági bankszámla/átutalási betétszámla hitelek
Hitelösszeg
„Sz” - hitel*
Munkabér átutalás nélkül
16 %
Éves kamatláb
17 %
Részjegy jegyzés
200.000.-Ft felett
5000.-FT
*Szimmetria-hitel: rendszeres jövedelem átutalása mellett a havi jövedelem mértékéig

LOMBARD hitel - Forint
Maximum 5 év
Futamidő
Törlesztési mód
Havi
Negyedéves
Éves/Egyösszegű
Óvadéki kamat +
2%
2,5 %
3%
A Takarékszövetkezetnél elhelyezett forintbetét óvadéki joga mellett nyújtott hitel.
LOMBARD hitel - Deviza
Maximum 5 év
Havi
Negyedéves

Futamidő
Törlesztési mód
Éves/Egyösszegű
Takszöv legmagasabb
3%
3,5 %
4%
betéti kamat +
A Takarékszövetkezetnél elhelyezett devizabetét óvadéki joga mellett nyújtott hitel.

Garancia összege
Garancia éves díj
Részjegy

Bankgarancia
2.000.000.-Ft-ig
2.000.000.-Ft felett
2 %, minimum 10.000.-Ft
3%
Éven túli bankgaranciánál 2.000.000.-Ft-tól 1%

A hirdetménytől eltérő eseti kamat, hiteldíj és részjegy feltétel alkalmazásának jogát az
egyes kölcsönöknél a Takarékszövetkezet fenntartja.

HIRDETMÉNYE
a 2008. december 1-től folyósított kölcsönök kamat, költség és részjegy-jegyzési
feltételeiről.

Lakáskölcsönök, ingatlankölcsönök, lakásépítési kedvezmény
Új lakás építési, – vásárlási kölcsön - lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsön kiegészítő kamattámogatással*
Hitelösszeg
Futamidő
Ügyfelet terhelő éves kamatláb
Egyszeri kezelési költség
Részjegy jegyzés

Maximum 15.000.000.-FT
Maximum 20 év
jogszabály szerint
1%
500.000.-Ft-tól 1%

*A kölcsönre (kamatára) irányadó a vonatkozó jogszabály.

Új lakás építési, – új lakás vásárlási kedvezmény
Kezelési költség
gyermekenként

8000.-Ft

Lakás bővítési, – lakás vásárlási kedvezmény

Kezelési költség
gyermekenként

5000.-Ft

Lakáscélú megtakarítás utáni külön kölcsön - kamattámogatással*
Hitelösszeg – maximum
Futamidő
Ügyfelet terhelő éves
kamatláb
Egyszeri kezelési költség
Részjegy jegyzés

1.200.000-FT
Maximum 20 év
jogszabály szerint
1%
500.000.-Ft-tól 1%

*Egyéb feltételei megegyeznek az új lakás építési, -vásárlási kölcsönével.
Lakás építési, -vásárlási, és más lakáscélú kölcsönök - kamattámogatás nélkül
Egyéb ingatlan-célú kölcsönök
Hitelösszeg
Futamidő
Éves kamatláb
Egyszeri kezelési költség
Részjegy jegyzés

500.000.-FT-ig
Maximum 5 év

1.000.000.-FT-ig
1.000.000.-FT felett
Maximum 10 év
17,5 %
17 %
1%
500.000.-Ft-tól 1%

A hirdetménytől eltérő eseti kamat, hiteldíj és részjegy feltétel alkalmazásának jogát az
egyes kölcsönöknél a Takarékszövetkezet fenntartja.

