
Lombardhitel saját 
betét/értékpapír 
fedezet mellett

HUF 1 12 100000 50000000
óvadékba 
helyezett 

saját betét

óvadékba 
helyezett 

betét
80 7,36 7,36 11,53

THM 
számításánál 
figyelembe 
vett tételek: 
kamat: 7%, 

kezelési 
költség: 

10.000 HUF

fix 7 9
óvadéki betét 

kamata
2; nincs

Lombardhitel (az 
MTB Zrt-nél 
óvadékba 
helyezett 

részvényfedezet 
mellett nyújtott 
hitel esetében)

HUF 1 12 100000 50000000
értékpapír
, részvény

óvadékba 
helyezett 

betét
80 11,75 11,75 12,45 fix 11,75 11,75

jegybanki 
alapkamat

kamatfelár: 
6%

Lombardhitel saját 
betét/értékpapír 
fedezet mellett

HUF 12 36 100000 50000000
óvadékba 
helyezett 

saját betét

óvadékba 
helyezett 

betét
80 7,9 7,9 11,57

THM 
számításánál 
figyelembe 
vett tételek: 
kamat: 7%, 

kezelési 
költség: 

10.000 HUF

fix 7 9
óvadéki betét 

kamata
2; nincs

Fedezet 
típusa

Finanszírozás 
maximális aránya

THM

Alapja
Maximális 

mértéke (%)

A ker. 
kommunikációban 
szerepl ı  THM (%)

Kamat 
éves 

mértéke 
min. (%)

A 
konstrukció 

THM 
minimuma 

(%)

A 
konstrukció 

THM 
maximuma 

(%)

A THM-hez 
kapcsolódó 

megjegyzése
k 

Kamat- és 
további 

(kockázati) 
felár (%)

Kamatozáshoz 
kapcsolódó 

egyéb 
megjegyzések

Kamat

Kamatozás 
típusa

Kamat 
éves 

mértéke 
max (%)

Kamatbázis
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Hitelkonstrukció 
teljes 

megnevezése
Devizanem

Futamid ı (hónap)
Igényelhet ı 

kölcsönösszeg (Ft)

Min. Max. Min. Max.



Kezdete Vége

szerzıdött 
összeg: 
0,25%, 

minimum: 
10.000,-

HUF

hitel 
folyósításakor

postai 
küldemények 
költsége: 100 

HUF/levél

egyösszegő 
folyósítás, 
ütemezett 
törlesztés

nincs 15-70.000 HUF 15-70.000 HUF
ügyleti kamat + 

6%

fizetési felszólító 
díja: 520,-

HUF/kiküldött 
levél, 

flmondólevél 
díja: 1.360,-

HUF/kiküldött 
levél

nem

nincs nincs

postai 
küldemények 
költsége: 100 

HUF/levél

egyösszegő 
folyósítás, 
lejáratkor 
esedékes 
kamat és 

tıketörlesztés

nincs 15-70.000 HUF 15-70.000 HUF
ügyleti kamat + 

6%

fizetési felszólító 
díja: 520,-

HUF/kiküldött 
levél, 

flmondólevél 
díja: 1.360,-

HUF/kiküldött 
levél

nem

szerzıdött 
összeg: 
0,25%, 

minimum: 
10.000,-

HUF

hitel 
folyósításakor

postai 
küldemények 
költsége: 100 

HUF/levél

egyösszegő 
folyósítás, 
ütemezett 
törlesztés

nincs 15-70.000 HUF 15-70.000 HUF
ügyleti kamat + 

6%

fizetési felszólító 
díja: 520,-

HUF/kiküldött 
levél, 

flmondólevél 
díja: 1.360,-

HUF/kiküldött 
levél

nem

Akciós a 
termék?

Teljes 
elıtörlesztés 

díja

Egyéb pénzügyi 
teljesítéssel járó 

szerzıdésmódosítás 
díja

Pénzügyi teljesítéssel 
nem járó 

szerzıdésmódosítás 
díja

Egyéb 
megjegyzések

Megfizetés 
módja

Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok

A 
kedvezmény 
igénybevétel
ének feltétele

Akció id ıtartama

Kezelési költség

THM 
számításánál 
figyelembe 

nem veend ı 
egyéb 

költségek, 
díjak 

Folyósítás és 
törlesztés 
jellemz ıi

Szerzıdésmódosítási díj

Kedvezmény 
leírása

Késedelmes teljesítéshez 
kapcsolódó díjak, költségek

Késedelmi 
kamat mértéke

Egyéb, 
késedelemhez 

kapcsolódó 
díjak

Kezelési 
költség 
mértéke
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