
                                                                                                        Polgári Bank Zrt.  

ÁTSTRUKTURÁLT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE, Hatályo s: 2014.03.26-tól 
 
Kölcsön összege:  minimum 10 000 Ft,  maximum a kiváltásra kerülő hitelen fennálló hiteltartozás (tőke + járulékok) ezer forintra lefelé 
kerekített összege.  
 
Kölcsön futamideje: 1-24 hónap 

Kamat mértéke 1: évi 18% a fennálló t őketartozás után   
 

Díjak és költségek 1: 
 
KHR lekérdezés díja:                 400 Ft/tétel lekérdezésenként, mely a kölcsönigénylés benyújtásával fizetendő 
 
 
Számlavezetési díj:  CSAK számlacsomag havi díja 255 Ft/hó. A számláról a törlesztő részlet    
                                                          díjmentesen kerül beszedésre.  
 
                                                          Egy lakossági fizetési számla vezetése kötelező feltétel.  
 

 
THM értéke 2: 26,91% (100 000 Ft hitelösszegre és 2 év futamid őre). 
 
1 A Hitelintézet a jelen Hirdetményben feltüntetett kamat, díj vagy költség változtatásának jogát fenntartja, azokat a már fennálló 

hitelszerződésekre vonatkozóan kizárólag a Hitelintézet és az ügyfelek között megkötött egyedi szerződésben, illetve az ahhoz 
kapcsolódó általános feltételekben meghatározottak szerint jogosult egyoldalúan módosítani. 

2 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a 
folyósítás napjának változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 

 

2. Egyéb díjak 1 
Egyéb díj megnevezése  Mértéke  Esedékesség  

Előtörlesztési díj  díjmentes  

Rendkívüli levelezési díj 200 Ft / levél Értesítés megküldésével egyidejűleg 

Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek 
díja (ide nem értve a törlesztési táblázatot, melyet a 
Hitelintézet díjmentesen bocsát az ügyfél 
rendelkezésére) 

1.000 Ft Kérelem benyújtásával egyidejűleg 

Fizetési felszólítás díja 550 Ft/levél Fizetési felszólítás megküldésével egyidejűleg 
Hitelfelmondási értesítő díja 1 430 Ft/levél Hitelfelmondási értesítő megküldésével egyidejűleg 

 
3. Késedelmi kamat mértéke   
 
2014.03.15-ig kötött szerz ődések esetében: 
Megnevezés Kamat mértéke (%/év) 

Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül  6 % 

Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy 
költségre 

6 % 

 
 
 
2014.03.15-től kötött szerz ődések esetében: 
A tőketartozás késedelme esetén a késedelem időszaka alatt a mindenkor érvényes ügyleti kamat, plusz a késedelem időszakában a Ptk. 
6:48. § (2) bekezdése szerinti kamatérték együttes összegének megfelelő mértékű, de legalább a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező nagyságú késedelmi kamatot tartozik megfizetni az Adós. 
Az ügyleti kamat és minden egyéb díj vagy költség megfizetésének a késedelme esetén a késedelmi kamat a késedelem időszaka alatt a 
mindenkor érvényes ügyleti kamatmérték, plusz a késedelem időszakában a Ptk. 6:48. § (2) bekezdése szerinti kamatmérték együttes 
összege, de legalább a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mérték. 
A Ptk. hivatkozott 6:48. § (2) bekezdésének rendelkezése szerinti kamatérték a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamat egyharmada. 
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A THM (teljes hiteldíj mutató)  értékének meghatározása  

A THM számításának képlete: 

 
(Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D1: az 1 
sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m:  a hitelfolyósítások száma, m’ az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk:  az 
első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t1=0, 
s I: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben 
kifejezve,  X: THM értéke) 
 


