Takarék Folyószámlahitel Hirdetmény

HIRDETMÉNY
Takarék Folyószámlahitel esetén alkalmazott kondíciókról

Közzététel napja: 2022.március 31.

Hatályos: 2022. április 01. napjától

A 2009. évi CLXII. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény szerinti reprezentatív példák és az eltérő lehívási móddal
kapcsolatos tájékoztatás jelen Hirdetményben érhető el.

Jelen Hirdetményben részletezett a Takarékbank Zrt. Lakossági Folyószámlahitel Általános Szerződési Feltételei
hatálya alá tartozó Takarék Folyószámlahitel termék jelenleg minden (kivéve a Magyar Posta Zrt-mint függő
kiemelt közvetítő által értékesített bankszámlákhoz) a Takarékbank Zrt. által lakossági Bankszámlához
igényelhető, melyhez kapcsolódhat folyószámla hitelkeret.

A Takarékbank Zrt. (továbbiakban: Hitelintézet) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a jelen Hirdetményt megelőzően
hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbi változások történtek:


A 2022.04.01-jétől benyújtott kérelmek alapján kötendő szerződésekre érvényes folyószámlahitel
kondíciók kihirdetésre kerültek.

Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a Hitelintézet honlapján (https://www.takarekbank.hu),
valamint megtekinthetőek a Hitelintézet fiókhálózatában (https://www.takarekbank.hu/atm-fiok).
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bank a Takarék Folyószámlahitelt az alábbi feltételek mellett
nyújtja:







A Takarék Folyószámlahitel standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal, felhasználási hitelcél megjelölése
nélkül igényelhető keretjellegű hiteltermék.
Igénylési feltétele legalább a havi nettó 100 000 Ft-ot elérő jövedelem megléte
Az igényelhető Hitelkeret összege: minimum 100 000 Ft, Maximum 2 000 000 Ft (1000 Ft-ra kerekített összeg).
Ügyleti kamat típusa: hat hónapig fix, egyébként változó, referencia kamathoz kötött.
A 2022.03.31 előtt értékesített bankszámlacsomagok esetén a folyószámlahitel igénylés feltétele, a 2022.04.01től értékesített bankszámlacsomag valamelyikére történő átszerződés.
Számlacsomag váltás a Magyar Posta Zrt. által értékesített bankszámlacsomagról a bankfiókokban
2022.04.01-től értékesített bankszámlacsomagra nem lehetséges

1. Alkalmazott referencia kamatláb
Megnevezése:

Referencia kamat jelenleg
értéknapja

mértéke

6 havi BUBOR1
4,37%

2021.12.29
Alkalmazott időszak:

2022.január 01. és 2022. június 30. között, hat hónapig fix

2. Takarék Folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatmértékek (THM):
2.1 Takarék Folyószámlahitelhez kapcsolódó kamat és THM mérték 2022. április 01. napjától benyújtott
igénylések esetén
Kamat mértéke (%/év)
Díjtípus
Takarék Folyószámlahitelhez
kapcsolódó kamatmérték és
THM*2

Esedékesség

Havonta

THM**

6 havi BUBOR+ 29,63%,
azaz 34,00 %

40,63%

*A Kamat mértéke és a THM a jelen Hirdetmény hatálya alatt érvényes referenciakamattal számolva.

3. A Takarék Folyószámlahitelhez kapcsolódó fedezetlenségi
kamatmértékek
Díjtípus

Esedékesség

Mértéke jelenleg

Késedelmi kamat tőkére3
Késedelmi kamat díjra és
kamatra

Havonta

Ügyleti kamat * 6,00 %
Mindenkori jegybanki
alapkamat kétszerese

Havonta
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Mértéke előző
hirdetményben
-
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4. Takarék Folyószámlahitelhez kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek
Díjtípus
Szerződésmódosítás díja*:
Ügyintézési díj:
Felszólító levél díja

Személyes
ügyfélmegkeresés díja:

Mértéke jelenleg

Mértéke előző
hirdetményben

20 000 Ft

-

5 000 Ft

-

Értesítéssel
egyidejűleg

2 000 Ft

-

Ügyintézéssel
egyidejűleg

13 500 Ft

Esedékesség
Módosítás
végrehajtásakor
Ügyintézéssel
egyidejűleg

*A Bank keretemelés esetén a szerződésmódosítási díjat nem számítja fel visszavonásig.

5. Reprezentatív példa**, Takarék Belépő H bankszámla esetén
Reprezentatív példa** Takarék Folyószámlahitel - Takarék Belépő H bankszámlához
Mértéke
Devizanem
HUF
Hitelkeret összege
375 000 Ft
Havi számlavezetési díj (elektronikus számlakivonat
0 Ft
igénylése esetén):
Bankkártya éves díja (Visa Unembossed típusú
0 Ft
bankkártya második éves díjjal):
Lehívás módja (bankkártyás vásárlás):
Hitelkamat mértéke és típusa:
évi 34,00 %, 6 hónapig fix
THM:
40,63%
Hitel teljes díja:
129 270Ft
504 270 Ft, a törlesztőrészlet Folyószámlahitel
Fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a
vonatkozásában nem értelmezhető. 4
törlesztőrészlet összege:
1 év

Hitel futamideje:

BUBOR-hoz kötött referencia kamatváltozás: A Bank a referencia kamatperiódus fordulónapján 6 havi BUBOR esetén minden év
január 1. és július 1. napján érvényesíti akként, hogy azt a vonatkozó kamatperiódusa fordulónapján 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.
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A THM kiszámítása 375.000 Ft összegű, 1 éves futamidejű folyószámlahitel-keretre történt. A THM kiszámításánál figyelembe vett
díjak mértéke megtalálható a mindenkor hatályos Takarékbank lakossági számlacsomag hirdetményén belül a Takarék Belépő H
számlacsomag kondícióinál.
2

3 Késedelembe

esés 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.
4Az

igénybe vett Takarék Folyószámlahitel törlesztése a bankszámlára érkező jóváírásokkal automatikusan történik.

**A Reprezentatív példa kiszámításnál a Takarékbank Zrt. a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről
szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rendeletben foglaltak alapján az alábbi feltételeket vett továbbá figyelembe:
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1) a hitel futamidejét 1 évnek tekintette,
2) a teljes hitelösszeget a hitelszerződés teljes időtartamára lehívottnak tekintette,

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 Kapcsolódó Betétek Általános Szerződési Feltételei és a
vonatkozó Hirdetmény, valamint a Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza, melyek
elérhetőek a Takarékbank bankfiókjaiban, valamint a www.takarekbank.hu-n.

4

