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1. NEM FORGALMAZHATÓ HITELTERMÉKEK 
 

  Kamat Kezelési költség 

1. 
Építési és ingatlanvásárlási hitelek, törlesztési támogatással  

(lakáscélú betét utáni külön-kölcsön) 
26% 1% 

2. Új családi ház építési, és lakásvásárlási hitelek kamattámogatással 16% 3% 

3. 

Új családi ház építési és  új lakás vásárlási hitelek kamattámogatással 

(2000.01.01-től 2002.02.28-ig engedélyezett hitelek) 
4,5% 1,5% 

Új családi ház építési és  új lakás vásárlási hitelek kamattámogatással 

(2002.03.01-től 2003.12.22-ig engedélyezett hitelek) 
2,5% 2,5% 

Új családi ház építési és  új lakás vásárlási hitelek kamattámogatással 

(2003.12.23-tól 2006.11.20-ig engedélyezett hitelek) 
3,36% 3,6% 

Új családi ház építési és  új lakás vásárlási hitelek kamattámogatással 

(2006.11.21-től 2009.06.30-ig engedélyezett hitelek) 
4,56% 2,4% 

4. 
Ingatlanvásárlási és egyéb építési hitelek (2005.05.23. előtt) támogatás nélkül  

(felújítás, korszerűsítés, egyéb közmű: telefon, gáz, víz, szennyvíz)  
14,5% 3% 

5. Új családi ház építési és új lakás vásárlási hitel támogatás nélkül 17,5% 3% 

6. Fundamenta előhitel (2006.09.01-től-2007.04.10-ig) támogatás nélkül 15,5% 2% 

7. 
Új családi ház építési és új lakás vásárlási hitel  

(2005.05.23-tól-2007.04.10-ig) támogatás nélkül 
14,5% 3% 

8. Használt lakás vásárlási hitel (2006.11.01-től-2007.04.10-ig) támogatás nélkül 14,5% 2% 

9. 
Agrárfinanszírozási hitel (2007.05.08-án Hirdetményből kivett) futamidő alapján  

(minősítéstől függetlenül) (a mindenkor érvényes FVM rendelet szerint) 
jegybanki + 3-4% 0% 

10. MIDI Hitel hitel (2007.05.08-án Hirdetményből kivett) 
3 havi BUBOR + 4% egyszeri 2% 

Rendelkezésre tartási jutalék: 1% 

11. Akciós személyi hitel (2007.09.05-ig engedélyezett) 20,5% 0% 
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12. 

Új lakás építés, új és használt lakás vásárlás, korszerűsítés, bővítés, felújítás, 
adósságrendezés (támogatás nélkül), szabad felhasználás  

500.000,- Ft-tól-50.000.000,- Ft-ig 

12,5% 0,2%/hó 

13. „Fészekrakó” hitel (éves kamatperiódus esetén) 11,25% 0,2%/hó 

14. Fiatalok otthonteremtési támogatásával hitel 11,5% 0,2%/hó 

15. Akciós „Jubileumi” hitel 10% 0,2%/hó 

16. 
Lakossági deviza-alapú (CHF) hitel (2005.03-tól - 2007.07.17-ig engedélyezett) 

(negyedéves kamatváltozás, hóvégi) 

2009. május 31-ig: 
CHF Libor +  

7,5 – 9,5% 

0,2%/hó 

2009. június 1-től: CHF 
Libor + 7,75 – 12,25% 

2%/év 

17. 
Lakossági deviza-alapú (CHF) hitel (2005.03-tól - 2007.07.17-ig engedélyezett)  
(negyedéves, havi kamatváltozás, hóközi) 

2009. május 31-ig: 
CHF Libor +  
7,5 – 9,5% 

egyszeri 2% 

2009. június 01-től: 
CHF Libor +  

7,75 – 12,25% 

2%/év 

18. 
Lakossági, deviza-alapú (CHF) hitel (2007.07.17 - 2007.10.31-ig)  

Ingatlanfedezet mellett 

2009. május 31-ig: 
CHF LIBOR + 

3,2183% 
0,2%/hó 

2009. június 1-től: CHF 
Libor + 7,75 – 12,25 % 

2%/év 

19. 
Lakossági, deviza-alapú (CHF) hitel (2007.11.01 - 2008.12.01-ig)  

Ingatlanfedezet mellett 

2009. május 31-ig: 
Prime rate (6%) +  

1 – 2% 

0,3%/hó 

2009. június 01-től: 
CHF Libor +  

7,75 – 12,25% 

2%/év 

20. 
Lakossági, deviza-alapú (CHF) hitel (2007.11.01 - 2008.12.01-ig) 

Fogyasztási hitel                                                     

Prime rate (6%) + 

9 – 11,4% 
0,3%/hó 
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21. Fiatal házasok családalapító áruvásárlási kölcsöne 8% 0% 

22. Vállalkozások részére nyújtott CHF alapú hitelek 2008. november 30-ig 

CHF Libor +  

5,5 – 8,5% 
0,1%/hó 

2009. július 1-től: CHF 
Libor + 7,75 – 12,25% 

2%/év 

23. 

Széchenyi Kártya (2008.12.17-ig engedélyezett) 
2009.02.03-ig: 

3 havi BUBOR + 4% 
0,8%/év 

Széchenyi Kártya (2008.12.17-ig engedélyezett) 
2009.02.04-től: 

1 havi BUBOR + 4% 
0,8%/év 

Kamattámogatás (2007.01.01-től kötött szerződések esetén) 1%* 

*10 M Ft feletti hitelösszeg/keret esetén 10 M Ft-ig vehető igénybe a kamattámogatás 

24. 

Lakáscélra nyújtott hitel lakásingatlan fedezet mellett kezelési költség 
felszámításával 3 havi BUBOR + 

4% – 5% 

0,15%/hó 

2010. április 01-től visszavonásig befogadott kérelmekre kezelési költség 
kedvezmény mellett 

0,075%/hó 

25. 

Szabadfelhasználásra nyújtott hitel lakásingatlan fedezet mellett kezelési költség 
felszámításával 3 havi BUBOR + 

4,5% – 5,5% 

0,15%/hó 

2010. április 01-től visszavonásig befogadott kérelmekre kezelési költség 
kedvezmény mellett 

0,075%/hó 

26. 

Szabadfelhasználásra nyújtott hitel vegyes ingatlan fedezete mellett kezelési 
költség felszámításával 3 havi BUBOR + 

5% – 6% 

0,15%/hó 

2010. április 01-től visszavonásig befogadott kérelmekre kezelési költség 
kedvezmény mellett 

0,075%/hó 

27. Akciós lakáscélú hitel „normál” kategória 
3 havi BUBOR + 

4% – 5% 
0% 

28. Fogyasztási (egyéb áruvásárlási) hitelek 
3 havi BUBOR + 20-

22,4% 
1,2% 
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2. VISSZAVONT AKCIÓK 
 

Családjával új lakásba költözne, vagy a régit szeretné modernebbé tenni? 
Garázst építene?  Esetleg szabadfelhasználásra venne fel kölcsönt? 
 
2012. április 02-től visszavonásig igényelt kölcsön esetében kedvezményesen veheti igénybe ingatlanfedezeti hitelünket! 
Az ügyleti kamatból évi 0,9 % kedvezményt nyújtunk az alábbi feltételek fennállása esetén: 
 
- jövedelem bankunknál vezetett számlára érkezik, 
- 2 db csoportos beszedési megbízást ad Bankunk részére 
 
Részletekről érdeklődjön fiókjainkban! 

 

 

„Szabad felhasználású, lakás ingatlan fedezetű hitel, ingyenes Visa Classic kártyával” 

- az akció keretében Bank 1 évig nem számítja fel a Visa Classic kártya díját 

- kezelési költség: 0,9% 

- hitelbírálati díj: 1% 

Az akció az alábbi, együttes feltételek fennállása esetén érvényes: adós és adóstárs jövedelme Bankba érkezik, aktív bankkártya használat, 2 db 
csoportos beszedési megbízás vagy 4 db állandó jellegű megbízás benyújtása, illetve egy egyéb banki szolgáltatás igénybevétele. 

Amennyiben a kedvezmény feltételéül előírt keresztértékesítési feltételek az éves felülvizsgálat alapján nem valósulnak meg, úgy a következő 
kamatperiódustól ügyfélnek a kihelyezéshez képest 1,5% plusz kamatfelárat kell megfizetnie. 

Az akció visszavonásig érvényes. 

 

 

2012. április 01-től jogszabály alapján kezelési költség nem számítható fel a fogyasztóknak nyújtott jelzáloghiteleknél, ezért az alábbi akciónk  

2012. április 01-től visszavonásra kerül: 

- Ingatlan fedezet mellett nyújtott hiteltermékeknél a 2010. április 01-től visszavonásig igényelt hitelek esetén a kezelési költségből 50 % engedménnyel 
köthető szerződés, mely kedvezmény a teljes futamidőre érvényes! 
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Hitelbírálati díj elengedési AKCIÓ: 

Az ingatlannal fedezett hiteleknél 2013. május 15-től a teljes körűen befogadott ügyletek esetében a hitelbírálati díj nem kerül felszámításra.  

Az akció visszavonásig érvényes. 

  

 

„Jogosítvány” hitel 

Kezelési költség AKCIÓ: 

Rendszeres jövedelem (min. a minimálbér összegével megegyező) számlára érkezése és aktív bankkártya használat (min. 4-5 tranzakció havonta) 
esetén a kezelési költségből 50% kedvezményt biztosítunk, amennyiben az előírt feltételek legalább 3 hónapon keresztül teljesülnek.  
 
A teljes kezelési költség elengedésre kerül, amennyiben megvalósul 1 db. csoportos balesetbiztosítás és 6 db. csoportos beszedési megbízás kötése, 
valamint Home bank és SMS szolgáltatás igénybe vétele. 

Az akció visszavonásig érvényes. 

 


