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TERMEKISMERTETO

1. A termek meqnevezese
MINOSITETT FOGYASZTOBARAT LAKASHITEL
A termek az MNB altal meghatarozott felteteleknek megfelelo ,,Minositett fogyasztobarat lakashitel".

2. A kolcson celia
Magyarorszag teruleten levo

• uj es hasznalt lakohaz/lakas vasarlasa,
• epitesi cellal valo telekvasarlas,

• udulo vasarlasa,

• igazoltan lakascelu kolcson kivaltasa,

• lakascelu ingatlanhoz kapcsolodo gepkocsitarolo, garazs vasarlasa.

3. A kolcson jellemzoi
• Osszege

Minimum: 1 millio Ft.
Maximum: 50 millio Ft, amely fugg az ingatlanfedezet hitelbiztositeki erteketol, a
kolcson/hitelbiztositeki ertek aranyatol, illetve az ados igazolt jovedelmetol es torlesztesi
kotelezettsegetol. A nyiljthato kolcson osszegenek megallapitasakor a kolcsont nyujto hitelintezet
(a tovabbiakban: Hitelezo) figyelembe veszi a jovedelemaranyos torlesztoreszlet es a hitelfedezeti
aranyok szabalyozasarol szolo 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet eloirasait is.

• A kolcson futamideje:
Minimalis futamido 3 ev, illetve 10 eves kamatperiodusu kolcson eseten 6 ev.
Maximum futamido 30 ev, amennyiben legalabb egy ados eletkora a hitel lejaratakor nem eri el a
70. eletevet.

• A kolcson devizaneme: forint.
• Rendelkezesre tartasi ido: maximum 2 ev.
• A kamatperiodusok hossza: 5 vagy 10 evig rogzitett kamatozas. A kamatperiodus idotartama

alatt a kamat fix. Az adosnak a kamatperiodus fordulonapjan dijmentesen (kiveve a Hitelezo
erdekkoren kivul felmerulo koltsegeket) lehetosege van a kovetkezo kamatperiodus hosszanak
megvaltoztatasara vagy a hatralevo futamidore fix kamat meghatarozasara, felteve, hogy a
Hitelezo az ados altal valasztott kamatperiodus mellett, vagy a teljes futamidore szamitott fix
kamatozassal is forgalmaz kolcsont a kamatperiodus fordulo-napjan. A kamatperiodus
m6dositasanak lehetosegerol a Hitelezo legalabb 90 nappal a kamatperiodus lejarat elott ertesiti
az adost a kamatperiodus fordulonapjat koveto kamat mertekerol szolo jogszabalyi tajekoztatassal
egyutt. Az ados a kamatperiodus hosszanak megvaltoztatasara iranyulo szandekarol legalabb 30
nappal a kamatperiodus lejarata elott irasban ertesiti a Hitelezot. Az uj kamatperiodus kamatanak
szamitasara a 9. pontban az ugyleti kamatra vonatkozoan az ados altal a hiteligenyleshez
szukseges ellenorzo listaban a Hitelezo altal megjelolt osszes dokumentum - az ertekbecsles es
az adasveteli, epites eseten epitesi szerzodes kivetelevel - hianytalan benyujtasakor (a
tovabbiakban: befogadas) hatalyos szabalyok vonatkoznak, azzal, hogy az uj kamatperibdus
kamata legfeljebb a befogadaskor a 9. pont alapjan meghatarozott mertekben haladhatja meg az
adott ko'lcsonre az uj kamatperiodusra vonatkozoan meghatarozott kamatvaltoztatasi mutato
alapjaul szolgalo referenciakamat erteket

4. A kolcson iqenvlesenek altalanos feltetelei
• A kolcsont olyan termeszetes szemelyek igenyelhetik, akik 18. eletevuket betoltott cselekvokepes

magyar allampolgarok es magyarorszagi allando lakohellyel rendelkeznek. (Adostars lehet kulfoldi
allampolgar is, de magyarorszagi allandb lakohellyel kell rendelkeznie.)

• Az igenylok adoskent nem szerepelhetnek a Kozponti Hitelinformacios Rendszerben negativ
tartalmu informacioval.
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• Az igenylok adoskent vagy adostarskent nem allnak a termeszetes szemelyek
adossagrendezeserol szolo 2015. evi CV. td'rveny szerinti eljaras hatalya alatt, ilyen eljarast nem
kezdemenyeztek.

• A kd'lcsd nigenyles idopontjat megelozo 3 honap idotartam alatti - egyazon munkahelyrol szarmazd
- rendszeres jovedelem megletenek igazolasa szukseges, amelynek el kell ernie a mindenkori
minimalber osszeget.

• Amennyiben a kert kolcson futamideje alatt az ados betolti a 70. eletevet, szukseg van egy olyan
adostars bevonasara, aki a futamido vegeig a 70. eletevet nem tolti be.

• A kolcsoncelt igazolni kell.

• Az ados(ok) a kolcsoncellal erintett ingatlannak tulajdonosai/leendo tulajdonosai.
• Fedezetkent elfogadhato ingatlanok kore:

- belteruleti epitesi telek,
- csaladi hazas ingatlan,
- hetvegi haz, udulo, udulo telek,

- tarsashazban, vagy lakasszovetkezeti lakoepCiletben levo lakas,
- tarsas vagy lakasszovetkezeti udulonel killon tulajdonban allo udulo,
- garazs (kizarolag potfedezetkent).

5. A kolcson biztositeka
• A kolcson biztositekaul a fedezetiil felajanlott ingatlanra alapftott, a Hitelezo javara bejegyzett

jelzalogjog (beleertve az onallo zalogjogot), valamint az azt biztositb elidegenitesi es terhelesi
tilalom szolgal. A Hitelezo a kolcson biztositasara alapitott jelzalogjog, valamint az elidegenitesi es
terhelesi tilalom ingatlan-nyilvantartasba valo bejegyzesere iranyulo eljarasban teljes korii
ugyintezest biztosit dijmentesen, vagyis a szolgaltatas soran csak az eljarasban a jogszabalyban
meghatarozott merteku koltsegeket szamithatja fel. Az ados errol irasban lemondhat. A kolcson
dsszege nem haladhatja meg a fedezetul felajanlott ingatlanok hitelbiztositeki ertekenek
meghatarozott szazalekat.1 Olyan per-, teher- es igenymentes ingatlan fogadhato el fedezetkent,
ahol a jelzalogjog, elidegenitesi es terhelesi tilalom ingatlan-nyilvantartasi bejegyzesenek nines jogi
akadalya.

• Hitelbiztositeki ertek-megallapitas: Minden esetben szukseges a fedezetul felajanlott ingatlan
ertekelese, a hitelbiztositeki ertek megallapitasat a Hitelezo, illetve az altala megbizott szervezet
vagy szemely vegzi. Az ertekelesi szakvelemeny belso hasznalatra keszul, az ados reszere egy
kivonat kiadasa azonban kotelezo.

« A kolcson-jelzalogfedezet aranya: A Hitelezo differencialt modon hatarozhatja meg a kolcson
jelzalogfedezet aranyaban vett legmagasabb erteket, betartva a jovedelemaranyos torlesztoreszlet
es a hitelfedezeti aranyok szabalyozasarol sz6!6 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet altal eloirt
korlatokat. Ha az igenyelt kolcson osszege a Hitelezo sajat szabalyzata szerinti, illetve a jogszabaly
alapjan meghatarozott legmagasabb erteket meghaladja, a kolcson felvetelehez tovabbi ingatlan
bevonasa lehet szukseges.

• Vagyonbiztositas (kiveve a biztositekkent felajanlott telket): A vagyonbiztositas barmely
szolgaltatotol igenybe veheto. A vagyonbiztositas kulon szerzodeses jogviszony letrejottehez
kotd'tt.

6. A szerzodeskotesre vonatkozo aianlat
• A potencialis ados a Hitelezo fiokjaban es a Hitelezo termekeit kozvetito hitelkozvetitonel is

ajanlatot kerhet Kolcson nyujtasara.
• A Hitelezo a potencialis ados reszere, a potencialis ados altal megadott adatai alapjan a

befogadaskor visszavonhatatlan ajanlatot ad arra, hogy - a szamlavezetesi dijtol es a
vagyonbiztositas dijatol eltekintve - a befogadaskor ervenyes online hitelfeltetelekkel egyezoen
vagy a THM szempontjabol a potencialis adosra nezve annal kedvezobb feltetelekkel (a
tovabbiakban: befogadaskori hitelfeltetelek), az elallas joganak kikotese nelkul, az MNB altal
meghatarozott, a Minositett Fogyasztobarat lakashitel iranti minositesi feltetelekben (a
tovabbiakban: Feltetelek), valamint a fogyaszt6nak nyujtott hitelrol szolo 2009. evi CLXII. szamu

1 A hitelfedezeti aranyra vonatkozo szabalyozas a jovedelemaranyos torlesztoreszlet es a hitelfedezeti aranyok szabalyozasarol
szolo 32/2014. (IX.10.) MNB rendeletben talalhato.
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torvenyben (a tovabbiakban: Fhtv.) meghatarozott hataridot figyelembe veve megkoti a Kolcsonre
vonatkozo szerzodest az adossal, amennyiben

o nem all fenn a Hitelezo befogadaskor hatalyban levo, a jelzaloghitelezesre vagy
kockazatkezelesre vonatkozo belso szabalyzataban lefektetett, a Kolcsonre vonatkozo
szerzodes megkoteset kizaro korulmeny, ide nem ertve azon kb'rulmenyeket, amelyekre
vonatkozoan a potencialis ados befogadaskori hitelfeltetelek meghatarozasahoz
adatokat adott,

o az ados a Kolcsonre vonatkozo szerzodes megkotesehez szukseges, a Hitelezo altal
meghatarozott tovabbi dokumentumokat is benyujtotta, valamint

o az adott Kolcsonre meghatarozott kamatvaltoztatasi mutato alapjaul szolgalo
referenciakamat HitelezS befogadaskori ajanlata nyujtasanak napjan ervenyes es az
Fhtv. 13. §-a szerinti kotelezo ereju ajanlat megtetele napjan ervenyes erteke kozotti
kulo'nbseg a 75 bazispontot (0,75 szazalekpontot) nem haladja meg.

• A Hitelezo a befogadashoz a hiteligenyleshez szukseges ellenorzo listaban megjelolteken kivill
tovabbi felteteleket nem hatarozhat meg.

7. FolvosJtas
• Folyositas modja: egyosszegben vagy reszletekben. Vasarlasi hitelcel eseten az adasveteli

szerzodesben, lakascelu kolcson kivaltasanal a kivaltando hitelt nyujto penzugyi intezmeny
reszere, egyeb esetben az ados altal megjelolt bankszamlara to'rteno atutalassal.

A kolcson folyositasanak altalanos feltetelei
• A kolcsonszerzodest kozjegyzoi okiratba kell foglalni.
• Az ingatlan-nyilvantartasban a Hitelezo javara szolo jelzalogjog, valamint elidegenitesi es terhelesi

tilalom legalabb szeljegykent torteno feltuntetese szukseges.
• A fedezetul szolgalo ingatlanra (kiveve a biztositekkent felajanlott telket) a kolcson teljes

futamidejere legalabb az elemi karokra kiterjedo vagyonbiztosftast kell kotni. A biztositasi
osszegnek fedeznie kell legalabb a kolcson osszeget es 1 eves jarulekait (kamatok, dijak). A
vagyonbiztositasi szerzodes jelzalogjogi zaradekaban a Hitelezot zalogjogosulti minosegben kell
feltuntetni, tovabba nyilatkozatban kell hozzajarulni a bank- es biztositasi titoknak minosulo adatok
bank es biztosito kozotti atadasahoz.

8. Torlesztes
• A torlesztes az adosoknak a Hitelezonel vezetett bankszamlajarol vagy a Hitelezo altal biztositott

ingyenes, kizarolag a hitel tdrlesztoreszletenek es az esetleges kapcsolod6 dijak elszamolasara
szolgalo szamlarol tortenhet. Amennyiben a torleszteshez hasznalt bankszamla kizar6lag a
jelzaloghitel torlesztesehez szukseges penzeszkozok elhelyezeset, nyilvantartasat es a kolcson
to'rleszteset szolgalo fizetesi megbizasok teljesiteset szolgalja - a szamlarol torteno
kolcsontorlesztes miatt-, a szamlavezetes ingyenes, valamint a folyositott kolcson torlesztesenek
beszedese is dijmentes.

• Torlesztes modja: havi egyenletes torlesztesi feltetelekkel (annuitasos torlesztes), kiveve a
reszletekben valo folyositas eseten a hitelosszeg teljes folyositasaig.

• Az elso torlesztesi kdtelezettseg a folyositast koveto honap Ugyfel altal valasztott napjan esedekes.
(Amennyiben nem munkanap, akkoraz azt koveto elso munkanapon.) Azt kovetoen pedig havonta,
minden honapnak az elso torleszto reszlet esedekessegi napjaval megegyezo napjan, illetve a
kolcson vegso lejaratakent meghatarozott naptari napon esedekes a fizetendo to'rlesztoreszlet.

9. Kamat
• A kamat merteket a Ronasagi TakarekszOvetkezet hivatalos tajekoztatdja a Minositett

Fogyasztobarat Lakashitelek eseten alkalmazott kondiciokrol cimu mindenkor hatalyos
hirdetmenyeben (a tovabbiakban: Hirdetmeny) teszi kozze. Az ugyleti kamat 5 vagy 10 evig
rogzitett.

• Az indulo kamat legfeljebb 3,5 szazalekponttal haladhatja meg az adott Kolcsonre meghatarozott
kamatvaltoztatasi mutato alapjaul szolgalo referenciakamat erteket. Az indulo kamat kezdeti
merteke tehat nem lehet magasabb, mint az MNB honlapjan kozzetett kamatvaltoztatasi mutatok
(a HOK mutato kivetelevel) megfelelS kamatperi6dusra vonatkoz6 valtozatai kOzul a Kolcsonre
vonatkozoan alkalmazott kamatvaltoztatasi mutato alapjaul szolgalo, a befogadast, a
kamatperiodus hosszanak megvaltoztatasa eseten a kamatperiodus fordulonapjat koveto kamat
mertekerol szolo jogszabalyi tajekoztatast megelozo h6nap utolso munkanapja elotti 2. napon
ervenyes referenciakamat 3,5 szazalekponttal nd'velt merteke.
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• A futamido vegeig rogzitett kamatozas eseten az indulo kamat nem lehet magasabb, mint az MNB
honlapjan kozzetett kamatvaltoztatasi mutatok (a HOK mutato kivetelevel) alapjaul szolgalo, a
Hitelezo altal valasztott referenciakamat Kolcson futamidejevel megegyezo lejarathoz tartozo,
vagy, abban az esetben, ha a valasztott referenciakamatra vonatkozoan nem erheto el a
futamidovel megegyezo lejarat, akkor a valasztott referenciakamat futamidot meghalado
legkozelebbi lejarathoz tartozo, a befogadast megeldzo honap utolso munkanapja elotti 2. napon
ervenyes ertekenek 3,5 szazalekponttal novelt mertekenel. Ha a Kolcson futamideje meghaladja a
valasztott referenciakamathoz elerheto leghosszabb lejaratot, akkor a Kolcson indulo kamata nem
lehet magasabb a valasztott referenciakamat befogadast megelozo honap utolso munkanapja elotti
2. napon ervenyes elerheto leghosszabb lejaratra vonatkoz6 ertekenek 3,5 szazalekponttal novelt
mertekenel. A kamatperiodus hosszanak megvaltoztatasa eseten referenciakamatnak a
kamatperiodus fordulonapjat koveto kamat mertekerol szolo jogszabalyi tajekoztatast megelozo
honap utolso munkanapja elotti 2. napon ervenyes erteket kell figyelembe venni.

• Az ugyleti kamat merteket a hitelszerzodesben rogzitett idokd'zo'nkent (kamatperiodusonkent) lehet
megvaltoztatni. A Hitelezo a Minositett Fogyasztobarat Lakossagi Hitel Uzletszabalyzat, a
Minositett Fogyasztobarat Lakossagi Hitel Altalanos Szerzodesi Feltetelek cimu mindenkor
hatalyos dokumentumban (a tovabbiakban: Uzletszabalyzat, illetve ASZF), illetve a mindenkor
hatalyos vonatkozo Hirdetmenyben reszletezett, az MNB honlapjan kozzetett kamatvaltoztatasi
mutatok (a HOK kivetelevel) megfelelo kamatperiodusra vonatkozo valtozatai kozul, a hitelre
vonatkozoan alkalmazott kamatvaltoztatasi mutat6 alapjan jogosult az ugyleti kamat merteket
egyoldaluan, kamatperiodusonkent megvaltoztatni. Errol a valtozas hatalyba lepeset megelozo 90
nappal levelben kozvetlenul ertesitest kell kuldeni az adosnak, valamint a mindenkor hatalyos
Hirdetmenyben is kozze kell tenni. Ha mutat6 valtozasa az ugyleti kamat csokkenteset teszi
lehetove, a Hitelezo ezt is koteles ervenyesiteni.

10. Telies vaqy reszleqes elotorlesztes
« Az adosnak teljes vagy reszleges elotorlesztesi szandekat a Hitelezo fele irasban kell jeleznie.
• A teljes vagy reszleges elotorlesztesi dij maximum az elotorlesztett osszeg 1%-a lehet.
• A barmely lakastakarek-penztari, a lakastakarek-penztari szerzodesben rogzitett osszegu havi

betet befizetesevel a teljes vagy reszleges elotorlesztes idopontjaig szerzodes szerint elerheto
megtakaritasbol, a hozza kapcsolodo allami tamogatasbol es az azokra jovairt kamatbol
finanszirozott teljes vagy reszleges elotorlesztes annak lejaratakor dijmentes. Az elotd'rlesztesre
vonatkozo reszletes feltetelekrol (az egyeb ingyenes elotorlesztesi lehetosegekrol, stb.) a
mindenkor hatalyos vonatkozo Hirdetmenybol tajekozodhat.

11. Uqyintezesi hataridok
• A hitelbiralati hatarido nem haladhatja meg a befogadast kovetoen az ertekbecsles rendelkezesre

allasatol szamitott 15 munkanapot. A Hitelezo vallalja, hogy minden tole telhetot megtesz annak
erdekeben, hogy a befogadastol szamitva az ertekbecsles minel elobb rendelkezesre alljon.
Amennyiben a befogadashoz kepest uj kSrulmeny merult fel, a Hitelezo jogosult az adostol az
ellenorzesi listaban megjelolteken till tovabbi dokumentumokat bekerni. Amennyiben a Hitelezo
igazolja, hogy a hatarido-mulasztas onhibajan kivul kovetkezett be - a hiany-potlast is beleertve -
es minden tole telhetot megtett annak elkerulese erdekeben, ugy a mulasztas idotartama nem
szamit be a 15 munkanapba.

• A folyositas a folyositasi feltetelek ados altali teljesiteset koveto 2 munkanapon belul megtd'rtenik.
Az ados a folyositast ettol eltero idopontban is kerheti.

• Amennyiben a Hitelezo nem teljesiti ezen k6telezetts§geit, a Hitelezo 2 munkanapot nem
meghalado kesedelem eseten a folyositasi dij felenek, ennel hosszabb kesedelem eseten a teljes
folyositasi dij megfizetesetol eltekint.

• Amennyiben az ados a kolcsonre vonatkozo szerzodesbol eredo valamennyi fizetesi
kotelezettseget szerzodesszeriien teljesitette, vagy teljesen elotorlesztette, a Hitelezo a jelzalogjog
tOrlesi engedelyt a teljes tartozas hitelszamlan torteno jovairasatol szamitott 7 munkanapon belul
kiadja az ados reszere.

• Amennyiben nem kerul sor szerzodeskotesre es a potencialis ados vagy adostars a bankfiokban
irasban, vagy postal iiton keri az altala benyujtott adatokat tartalmaz6 es az altala megfizetett
szolgaltatasokhoz kapcsolodo dokumentumok eredeti peldanyait, valamint az ertekbecsles
kivonatat, akkor azokat a nyilatkozata beerkezesetol szamitott 7 munkanapon belul szemelyes
eljaras eseten teritesmentesen, postal uton valo megkuldes eseten a Hitelintezet a postakOltseg
felszamitasaval a potencialis ados vagy adostars rendelkezesere bocsatja.
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A szemelyes adatokat tartalmazo dokumentumokat a szemelyes adatok alanyanak vagy az erre
teljes bizonyito ereju maganokiratban foglalt meghatalmazassal rendelkezo meghatalmazottnak
kell visszaadni.

12. Kapcsolodo szolqaltatasok. amelyeket a vaqyonbiztositason feliil a fogyasztonak igenybe
kell vennie a hitelfelvetelhez

• A Hitelezonel vezetett dijmentes fizetesi szamla (a hitel torlesztesere biztositott hitel-nyilvantartasi
szam(la)) vagy lakossagi bankszamla (kulon szerzodeses jogviszony letrejottehez kotott).

• A fentieken kivul egyeb termek vagy szolgaltatas igenybevetelere a Hitelezo az adost nem
kotelezheti, illetve ezek igenybevetelehez kotott, nem a futamido egeszere ervenyes kedvezmenyt
sem nyujthat.

13. Kapcsolodo szolgaltatasok, amelyeket a fogyaszto iqenybe vehet a hitelfelvetelhez
kapcsolodoan

• Az ados, valamint az adostars mint biztositott(ak) nevere szolo, a Hitelezore engedmenyezett
kockazati eletbiztositas. A kockazati eletbiztositas barmely szolgaltatotol igenybe veheto.

• A Hitelezonek a hitel nyujtasakor kotelezo ajanlania torlesztesi biztosftast az adosnak, azonban
ennek elfogadasara az ados nem kotelezheto. A Hitelintezetnel elerheto konkret hitelfedezeti
biztositasi Iehet6seg(ek)rol a Hitelintezet vonatkozo tajekoztatojabol, vagy a Hitelintezetnel
szemelyesen erdeklodhet.

14. A kolcson folyositasaig felszamithato eqyszeri diiak. valamint a futamido so ran felmeriilo
diiak/koltseqek

• Az adosnak a hiteligenyles befogadasaig a tulajdoni lap masolatanak vagy a terkepmasolat lekeresi
dijan kivul nem szamfthato fel semmilyen dij vagy koltseg.

• A dfjak/koltsegek a termekismerteto keszitesenek idopontjaban ervenyes feltetelek szerint, 5 millio
Ft, 20 eves futamideju kolcsonre keriiltek feltuntetesre, egyosszegu folyositast es
szerzodesszeru teljesitest feltetelezve. A dij/koltseg merteke a kOlcson osszegetol fuggoen eltero
lehet. Tovabbi reszletes informaciokat a mindenkor hatalyos Hirdetmeny tartalmaz.

14.1. A folyosltasig felmerulo dljak es koltsegek
A folyositasig fizetendo teljes dij es koltseg ket tetelbol tevodik ossze:

• A tulajdoni lap masolatanak lekeresi dlja, jelzalogjog bejegyzes dija, terkepmasolat lekeres dija,
ertekbecsles dija es a kozjegyzoi dij osszege

• A Hitelezo altal felszamitott egyszeri folyositasi dij: a folyositott osszeg tegfeljebb 0,75%-a, de
maximum 150 000 Ft.

A fentieken tul a Hitelezo a folyositasig nem szamithat fel semmilyen egyeb dijat vagy koltseget.
Reszletekben folyositott Kolcson eseteben a Hitelezo rendelkezesre tartasi dijat es a helyszini szemle
dijat is felszamithatja. A felszamithato dijak reszleteivel kapcsolatban a Hirdetmeny ad tajekoztatast.

14.2. A hitelfelvetelhez kapcsoloddan kotelezoen igenybe veendo szolgaltatasok dijai
• Vagyonbiztositas dija: A kolcson fedezeteul szolgalo ingatlan(ok)ra (ide nem ertve a biztositekkent

felajanlott telket) a kolcson futamidejere, minimum a kolcsonosszeg es 1 eves jarulekait elero
osszegu, legalabb elemi karokra kiterjedo vagyonbiztositast kell kotni. A vagyonbiztositas dija a
biztosito altal szamitott dij. Ennek becsult eves dija a biztositott kockazati kortol es az epulet
jellegetol fugg, de atlagosan a biztositasra kerQI6 vagyon ertekenek (biztositasi osszeg) 5,25
ezreleke. A Hitelezo online hitelfeltetelei es befogadaskor adott ajanlata nem tartalmazza a
vagyonbiztositas dijat, igy annak mertekevel a kolcsonszerzodes szerinti THM modosul.

• Jelzalogtorlesi dij: A jelzalogjog torlesenek dija mindenkor megegyezik a foldhivatali igazgatasi
szolgaltatasi hatalyos dijtetelevel, jelen termekismerteto keszitesekor 6.600 Ft.

74.3. Opcionalisan felmerulo egyeb dijak
• Hitelbiztositeki ertek felulvizsgalati dija: a keszultsegi fok meghatarozasahoz reszfolyositas eseten,

amelynek merteket a mindenkor hatalyos Hirdetmeny tartalmazza, altalanos merteke a
termekismerteto keszitesenek idopontjaban: 18.731 Ft/alkalom/ingatlan. A Hitelintezet az Ingatlan
felulvizsgalati dijat (Helyszini szemle dijat) vasarlasi celii Kolcson eseteben akkor szamitja fel, ha
a hitelcel epulofelben levo ingatlan megvasarlasa, es a folyosftas keszultsegi fok aranyosan
tortenik.

• Kockazati eletbiztositas dija: eletbiztositas dija, a biztosito altal szamitott dij. Ennek merteke a
biztositott eletkoratol, valamint kockazati besorolasatol fugg.
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« Torlesztesi biztositas dija: A hitelfedezeti biztositas a biztosftas pontos tartalmatol fuggoen
halaleset, egeszsegkarosodas, keresokeptelenseg es munkanelkuliseg eseten biztositja a fennallo
tartozas megfizeteset vagy a fizetesi nehezseggel erintett idoszak athidalasat. A hitelfedezeti
biztositas dija a biztosito altal szamitott dij, pontos felteteleit a biztositasi ajanlat tartalmazza. A
Hitelintezetnel elerheto konkret biztositasi Iehet6seg(ek)rol a Hitelintezet vonatkozo
tajekoztatojabol, vagy a Hitelintezetnel szemelyesen erdeklodhet.

• Elotorlesztesi dij: A 10. pont alapjan.

14.4. Reprezentativ pelda

Otos Minositett Fogyasztobarat Lakashitel hasznalt lakas vasarlasra

A hitelfelvetel celja
A hitel teljes osszege

Futamido
Hitelelvetelkor fizetendo osszes dij es koltseg

folyositasi dij
tulajdoni lap masolatanak lekeresi dija*
terkepmasolat lekeresi dija*
jelzalogjog bejegyzes dija*
ertekbecsles dija*
kozjegyzoi dij**

A hitel teljes dija
A teljes visszafizetendo osszeg

Havi torlesztoreszlet
Induio kamatlab

THWI***

Hasznalt lakas vasarlasa
5 000 000 Ft

20 ev

37 500 Ft
3 000 Ft
3 000 Ft
12 600 Ft
31 668 Ft
53 437 Ft

3 185 008 Ft
8 185 008 Ft

32 086 Ft
4,60%
5,61%

Tizes Minositett Foqvasztobarat Lakashitel hasznalt lakas vasarlasra

A hitelfelvetel celja
A hitel teljes osszege

Futamido
Hitelelvetelkor fizetendo osszes dij es koltseg

folyositasi dij
tuiajdoni lap masolatanak lekeresi dija*
terkepmasolat lekeresi dija*
jelzalogjog bejegyzes dija*
ertekbecsles dija*
kozjegyzoi dij**

A hitel teljes dija
A teljes visszafizetendo osszeg

Havi torlesztoreszlet
Induio kamatlab

THM***

Hasznalt lakas vasarlasa
5 000 000 Ft

20 ev

37 500 Ft
3 000 Ft
3 000 Ft
12 600 Ft
31 668 Ft
53 437 Ft

4 022 848 Ft
9 022 848 Ft

35 577 Ft
5,83%
6,91%

* A Hitelezo erdekkoren kivul felmerulo koltsegek. A tulajdoni lap masolatanak lekeresi dija eseteben 3db nem
hiteles tulajdoni lap masolat Takarneten keresztuli lekerdezes dijaval szamolva.
** A jogszabalyi eloirasok szamitott munkadij es koltsegterites osszegenek kozeperteke alapjan szamolt
reprezentativ pelda. A kozjegyzoi dij pontos merteke a kozjegyzoi dijszabasrol szolo 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet
alapjan keriil a kozjegyzo altal meghatarozasra.
*** THM (Teljes hiteldij mutato): A THM ertek meghatarozasa az aktualis altalanos, illetve a teljes hiteldij mutato
meghatarozasarol, szamitasarol es kozzetetelerol szolo 83/2010. (III. 25.) Kormanyrendeletben meghatarozott
felteteiek szerint, az alapszamlahoz valo hozzaferesrol, az alapszamla jellemzoirol es dijazasarol szolo 262/2016.
(VIII. 31.) szamu Kormanyrendelet szerinti Alapszamla dijat figyelembe veve, valamint 150.000 Ft vallalt havi
rendszeres jovairasa eseten elerheto kedvezmenyes kamattal keriilt megallapitasra, ugyanakkor nem tartalmazza
a fedezetul szolgalo ingatlanra vonatkozoan kotendo vagyonbiztositas dijat. A felteteiek valtozasa eseten a THM
merteke modosulhat. A THM erteke nem tukrozi a hitel kamatkockazatat.
A THM szamitasakor figyelembe vett dijak/koltsegek:

kamat
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folyositasi dij
ingatlan-nyilvantartasi eljaras koltsegei (jelzalogjog bejegyzese, tulajdoni lap masolat kivaltasa)
ertekbecsles dija

- alapszamla szamlavezetesi dija

A THM szamitasakor figyelembe nem vett dijak/koltsegek:
kozjegyzoi dij

- vagyonbiztositas dija

15. Altalanos taiekoztatas a hitelszerzodesben foglaltak be nem tartasanak lehetseqes
kovetkezmenveirol

• A Hitelezo vallalja, hogy a szerzodeskotest megelozoen az ados reszere szoban es irasban is
reszletes es teljes koru tajekoztatast ad az esetleges torlesztesi nehezsegek eseten kovetett
protokollrol: az adostol elvart magatartasrol, a bank eljarasair6l, az alkalmazott
jogkovetkezmenyekrol (peldaul: kesedelmi kamatok, eljarasi dijak, atharitott koltsegek stb.), illetve
a lehetseges fizeteskOnnyito, fizetokepesseg helyreallitasat celzo I6pesekrol.

• Felhivjuk a figyelmet, hogy kolcsonszerzodesben foglaltak be nem tartasa az alabbi
kovetkezmenyeket vonhatja maga utan:

• Fizetesi kesedelem eseten:
- A kiegyenlites napjaig a hatalyos Hirdetmenyben meghatarozott merteku kesedelmi kamat,

jelen termekismerteto kiallitasakor az ugyleti kamat masfelszerese + 3 %, de legfeljebb a
mindenkori THM maximum (az erintett naptari felevevet megelozo honap elso napjan
ervenyes jegybanki alapkamat + 24 szazalekpont.). A szerzodes felmondasat koveto 90. nap
eltelte utan az Ugyfel nem teljesitese miatti kesedelmi kamat merteke nem haladhatja meg a
fogyasztonak nyujtott hitelrol szolb 2009. evi CLXII. tdrvenyben (Fhtv.) meghatarozott
merteket, illetve

- Az egyes hitelezoi tevekenysegert (pi. a felszolito level koltsege, monitoring tevekenyseg dija)
a Hirdetmenyben meghatarozott Szerzodeses feltetelek nem teljesitese kapcsan felmerulo
(monitoring) dijak kerulnek felszamitasra. Jelen termekismerteto kiallitasakor a felszolito level
koltsege 0 Ft/level, monitoring tevekenyseg dija 0 Ft/honap. A Hitelezo ezekben az esetekben
Nem szerzodesszeru, penzugyi teljesitessel osszefuggo Qgyintezes (monitoring) dijat
alkalmaz, amely merteke jelen termekismerteto kiallitasakor 3.196 Ft/ alkalom.

- 90 napot elero, a legkisebb osszegu (brutto) minimalbert meghalado folyamatos fizetesi
kesedelem eseten a Hitelezo megkuldi a kesedelemre vonatkozo adatokat a Kozponti
Hitelinformacios Rendszerbe. Jelen termekismerteto kiallitasakor a legkisebb osszegu (brutto)
minimalber osszege 84.788 Ft.

- A kolcsonszerzodes felmondasra kerulhet.
• A hitelszerzodesben foglalt egyeb, nem szerzodesszeru, nem penzugyi teljesitessel osszefuggo

feltetelek be nem tartasa eseten is a Hitelezo az ugynevezett Szerzodeses feltetelek nem
teljesitese kapcsan felmerulo (monitoring) dij felszamitasara jogosult. Tovabbi reszletes
informaciokat a mindenkor hatalyos Hirdetmeny tartalmaz.

• A szerzodesben rogzitett felmondasi okok barmelyikenek beallta eseten a Hitelez6 jogosult a
kolcsonszerzodest azonnali hatallyal felmondani. Felmondas eseten:

- Az ados(ok) meg fennallo teljes tartozasa azonnali hatallyal es egy osszegben esedekesse
valik.

- A hatralekos tartozas behajtasaval kapcsolatban felmerult valamennyi koltseg az ados(oka)t
terheli.

- Megnyflik a Hitelezo jogosultsaga a zalogjoghoz kapcsolbdo kielegitesi jog gyakorlasara. A
fedezeti ingatlan ertekesitesenek a bevetele elsodlegesen a zalogjogosultat (Hitelezo) illeti. A
befolyt osszegbol kielegitheti a kdveteleset, annak jarulekait (pi.: kesedelmi kamat, dijak),
valamint az ertekesitessel kapcsolatos koltsegeket. A fennmarado osszeget a zalog-
kotelezetteknek ki kell adnia.

- A Hitelezo jogosult a koveteleset koveteleskezelo reszere ertekesiteni.
- Az eljaras soran felmerult koltsegek az ado(soka)t terhelik.

• Amennyiben a Hitelezo az adostol begyujtott informaciok alapjan valoszinusiti, hogy fizetesi
nehezsege lesz az adosnak, meg a fizetesi nehezseg bekovetkezte elott megelozo intezkedeseket
ajanl (peldaul: hitelbiztositas lehivasi lehetosege a feltetelek fennallasa eseten, atutemezes stb.).
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16. A hiteliqenylessel kapcsolatos teendok
• A Hitelezo az ados reszere a befogadaskor atadja az Osszehasonlito oldalon valo online hitel-

feltetelek lekerdezhetosegerol szolo tajekoztatast.
<A fenti bekezdesben levo szovegresz 2017. szeptember 1-jet kovetoen alkalmazando!>

• A kolcsonkerelmet a Hitelezo - ados altal valasztott - fiokjahoz vagy a Hitelezo szolgaltatasait
kozvetito hitelkozvetitohoz kell benyujtani.

• A kolcsonkerelem elbiralasara es a folyositasra vonatkozo hataridok a 11. pontban lefrtaknak
megfeleloen alakulnak.

• A befogadasi feltetelekrol, a kolcsonkerelemhez szukseges dokumentumokrol a mindenkori
hatalyos Uzletszabalyzatbol, ASZF-bol es a Hirdetmenybol tajekozodhat, illetve a Hitelezo
fiokjaiban es szolgaltatasait kozvetito hitelkozvetitoknel erdeklodhet.

17. Tovabbi taiekoztatas
• A fentiekben ismertetett termek az MNB altal meghatarozott felteteleknek megfelelo, Minositett

fogyasztobarat lakashitel. A Hitelezo vallaija a fogyasztbk altali egyszeru osszehasonlithatosagra
es a fogyasztobarat modon torteno hitelnyujtasra vonatkozo feltetelek teljesiteset.

« Az MNB Osszehasonlito oldalan az ados minden minositett fogyasztobarat lakashitelt nyujt.6
intezmeny vonatkozasaban megtekintheti az igenybe venni kivant hitelosszegre vonatkozo
ervenyes fobb hitelfelteteleket, beleertve a kamatokat, dijakat, koltsegeket.
<A fenti bekezdesben levo szovegresz 2017. szeptember 1-jet kovetoen alkalmazando!>

• Az e Termekismertetoben nyujtott tajekoztatas nem minosiil ajanlattetelnek es nem teljes-koru, az
egyes feltetelek a hitelbiralat eredmenyetol fuggoen valtozhatnak. A Hitelezo a belso
kockazatkezelesi szabalyai alapjan a hitelnyujtast a fogyasztorol szamara elerheto informaciok
alapjan a hitelkerelem befogadasaig megtagadhatja.

• Kerjuk, a reszletekrol erdeklodjon a Hitelezo fiokjaiban, a szolgaltatasait kozvetito hitelkozvetltonel.
A termekre vonatkozo tovabbi informaciokat megtalalhatja a Hitelez6 honlapjan kozzetett
Uzletszabalyzatban, ASZF-ben es Hirdetmenyben is.

• Elerhetosegek:
- Telefon: 06/78/435-471
- E-mail: kozpont@ronasagi.tksz.hu
- Honlap: www.ronasagi.hu
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