
TAKARÉKPONT 
Személyi kölcsön

HUF 12 72 hónap 100 000 2 000 000 22,72 22,63 29,26

THM 
számításánál 
figyelembe vett 
tételek:
kamat: évi 19,72 
%
folyósítási jutalék: 
1% 
számlavezetési 
díj: 199,-HUF/hó

változó
3 havi 

BUBOR + 
13,10%

3 havi 
BUBOR + 
13,10%

3 havi BUBOR 13,1
kamatperiódus 
hossza: naptári 
negyedév

TakarékOKOS 
(korábbi név:Király 

Hitel)
HUF 12 48 hónap 100 000 1 000 000 13,24 12,73 19,31

THM 
számításánál 
figyelembe vett 
tételek: 
kamat: évi 11,50 
% számlavezetési 
díj: 149,-HUF/hó 
KHR lekérdezés 
díja adósra és 
adóstársra 
vonatkozóan 
igényléskor és 
folyósítást 
követıen

változó

jegybanki 
alapkamat 
mértéke + 

5%

jegybanki 
alapkamat 
mértéke +   

5%

jegybanki 
alapkamat

5
kamatperiódus 
hossza: naptári 
negyedév

Közfoglalkoztatottak 
részére nyújtott éven 
belüli fogyasztási hitel

HUF 7 12 hónap 40 000 45 000 24,38 24,38 28,53

THM 
számításánál 
figyelembe vett 
tételek:
kamat: évi 21,62 
%
KHR lekérdezés 
díja: 400,-HUF/hó

változó
3 havi 

BUBOR + 
15%

3 havi 
BUBOR + 

15%
3 havi BUBOR 15

kamatperiódus 
hossza: naptári 
negyedév

Hitelkonstrukció 
teljes megnevezése THM-hez 

kapcsolódó 
megjegyzések 

Termékismertetı - Hitel- és lízingtermékek - Személyi kölcsön

Max.
A ker. 

kommunikációban 
szerepl ı THM (%)

A 
konstrukció 

THM 
minimuma 

(%)

A 
konstrukció 

THM 
maximuma 

(%)

Kamatozás 
típusa

Kamat

Devizanem

Kezelési költség 

Max. Min.

Futamid ı
Igényelhet ı 

kölcsönösszeg (Ft)
THM

Min.

Kamat 
éves 

mértéke 
min. (%)

Kamatbázis
Kamatozáshoz 

kapcsolódó 
megjegyzések 

Megfizetés 
módja

Kezelési 
költség 
mértéke

Kamat 
éves 

mértéke 
max. (%)

Futamid ı (hónap 
vagy hét)

Kamat- és 
további 

(kockázati) 
felár (%)



Kezdete Vége

Szerzıdésmódosítási díj
Elıtörlesztési díj 
Rendkívüli ügyintézési díj
Rendkívüli levelezési díj
Ügyfél kérésére kiállított 
igazolások, számlaegyenlegek 
díja (ide nem értve a törlesztési 
táblázatot, melyet a Hitelintézet 
díjmentesen bocsát az ügyfél 
rendelkezésére)
Hitelszámla zárlati költség Postai 
küldemények díja: 100,- 
HUF/levél

egyösszegő 
folyósítás, 
havi annuitásos 
törlesztés,

12 hónapnál 
rövidebb 
hátralévı 

futamidı esetén 
Elıtörlesztett 

összeg 0;5%-a 
12 hónapnál 

hosszabb 
hátralévı 

futamidı esetén 
Elıtörlesztett 
összeg 1%-a

A fennálló tıketartozás 
0.5%; maximum 50.000 

HUF

A fennálló tıketartozás 0.5%; 
maximum 50.000 HUF

ügyleti kamat 
+  6%

fizetési felszólítás díja: 
520 HUF/kiküldött levél, 
hitelfelmondási értesítı 

díja: 1.360 HUF/kiküldött 
levél

további 
biztosíték:adóstárs, 
kezes

nem

Szerzıdésmódosítási díj
Elıtörlesztési díj 
Rendkívüli ügyintézési díj
Rendkívüli levelezési díj
Ügyfél kérésére kiállított 
igazolások, számlaegyenlegek 
díja (ide nem értve a törlesztési 
táblázatot, melyet a Hitelintézet 
díjmentesen bocsát az ügyfél 
rendelkezésére)
Hitelszámla zárlati költség Postai 
küldemények díja: 100,- 
HUF/levél

egyösszegő 
folyósítás, 
havi annuitásos 
törlesztés,

12 hónapnál 
rövidebb 
hátralévı 

futamidı esetén 
Elıtörlesztett 

összeg 0;5%-a 
12 hónapnál 

hosszabb 
hátralévı 

futamidı esetén 
Elıtörlesztett 
összeg 1%-a

A fennálló tıketartozás 
0.5%; maximum 50.000 

Ft

A fennálló tıketartozás 0.5%; 
maximum 50.000 Ft

ügyleti kamat 
+ 6%

fizetési felszólítás díja: 
520 HUF/kiküldött levél, 
hitelfelmondási értesítı 

díja: 1.360 HUF/kiküldött 
levél

további 
biztosíték:adóstárs

nem

Szerzıdésmódosítási díj
Elıtörlesztési díj 
Rendkívüli ügyintézési díj
Rendkívüli levelezési díj
Ügyfél kérésére kiállított 
igazolások, számlaegyenlegek 
díja (ide nem értve a törlesztési 
táblázatot, melyet a Hitelintézet 
díjmentesen bocsát az ügyfél 
rendelkezésére)
Hitelszámla zárlati költség Postai 
küldemények díja: 100,- 
HUF/levél

egyösszegő 
folyósítás, 
havi annuitásos 
törlesztés,

nem kerül 
felszámításra

A fennálló tıketartozás 
0.5%; maximum 50.000 

HUF

A fennálló tıketartozás 0.5%; 
maximum 50.000 HUF

ügyleti kamat 
+  6%

fizetési felszólítás díja: 
520 HUF/kiküldött levél, 
hitelfelmondási értesítı 

díja: 1.360 HUF/kiküldött 
levél

további 
biztosíték:adóstárs A 
kölcsönt csak azok a 
közfoglakoztatottak 
igénylehetik, akik az 
aktuális 
Hirdetményben 
feltüntett 
munkavállalók 
valamelyikénél állnak 
munkaviszonyba.

nem

Termékismertetı - Hitel- és lízingtermékek - Személyi kölcsön (folytatás)

THM számításánál figyelembe 
nem veend ı egyéb költségek, 

díjak 

Folyósítás és 
törlesztés 
jellemz ıi

Egyéb 
megjegyzések

Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok

Akciós a 
termék?

Akció id ıtartama

Kedvezmény 
leírása

Egyéb pénzügyi 
teljesítéssel járó 

szerzıdésmódosítás 
díja

Szerzıdésmódosítási díj

A kedvezmény 
igénybevételének 

feltétele

Egyéb, késedelemhez 
kapcsolódó díjak

Pénzügyi teljesítéssel nem 
járó szerz ıdésmódosítás 

díja

Késedelmi 
kamat 

mértéke

Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó 
díjak, költségek

Teljes 
elıtörlesztés 

díja


