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TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ 
Fair lakáshitel kiváltás 

A lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott Fair lakáshitelnek célja: 

 
Magánszemélyek más Banknál fennálló, legalább 2 éve folyamatosan, szerződésszerűen teljesített, 
fizetési könnyítéssel átütemezéssel, gyűjtőszámlahitellel nem érintett, forint, forintosításban érintett 
vagy deviza fennálló lakáscélú jelzálogkölcsönének kiváltása. 
Forint alapú Fair lakáshitel kiváltás kölcsönnel (más bank által nyújtott lakáscélú kölcsön kiváltása 
esetén lakáscélú kölcsönnek minősül kizárólag: a vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, 
felújításra nyújtott jelzálogkölcsön) 
 
Igénylők köre: 

Adós/ adóstárs: Devizabelföldi 18 életévét betöltött, cselekvőképes, legalább 100.000.- HUF összeget 
elérő igazolt jövedelemmel rendelkező olyan természetes személyek igényelhetik a terméket, akik 
életkora a futamidő végén nem haladja meg a 70. életévet, a Központi Hitelinformációs Rendszerben 
(KHR) nyilvántartásában negatív információval nem szerepelnek és köztartozásuk nincs. 

Kötelezően adóstárs: a kiváltandó kölcsönben már adóstársként szereplő személyek, illetve a 
kölcsönigénylő házastársa vagy élettársa, akkor is, ha a fedezetként felajánlott ingatlan telekkönyvön 
kívüli tulajdonosa. 

Készfizető kezesek: a kiváltandó kölcsönben már kezesként szereplő személyek kötelezően, aki 
cselekvőképes, devizabelföldi, 18. életévüket betöltött személyek, életkoruk nem haladja meg a 70. 
életévet a kölcsön futamidejének végén, valamint a KHR nyilvántartásában negatív információval nem 
szerepelnek, rendelkeznek legalább minimálbért elérő igazolt jövedelemmel. 

Amennyiben van olyan az ügyletben szereplő Adós/Adóstárs, aki a futamidő végén betölti a 70. életévét 
kötelező a készfizető kezes bevonása. 

 
Kölcsön devizaneme:  

Forint  
 

Kölcsön összege: 

Minimum összeg: 1.000.000 Ft 
 
Futamidő: 

Futamidő: 5-30 év 
 
Kondíciók:  

A hatályos ”Fair Lakáshitel Kiváltás Piaci kamatozású jelzálogkölcsön lakáscélú hitelek kiváltására” 
Hirdetmény szerint. 
 
A kölcsön nyújtója (a hitelező): 
 
A kölcsön hitelezője: a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban 
úgyis, mint: a Bank).  
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Kamatozás módja 

a) 12 havi BUBOR alapon 12 havi rögzítéssel 

Változó kamat, referencia kamatlábhoz kötött kamatozás 
 
Ügyfél által fizetendő kamat = Referencia kamatláb + Kamatfelár 
 
A vonatkozó kamatfelár-változtatási mutató: 
2015. február 1 - jét követően megkötött piaci kamatozású forint alapú szerződések esetében: 
(H4F5) (ÁKK - BIRS) + a banktól független működési költségek változása. 
 
A Referenciakamat mértéke a referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként 
(referenciakamat-periódusonként) változhat. 
A referencia-kamatláb mértékét a Bank a referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként 
igazítja a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-
kamatlábhoz. A referenciakamat módosulása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.  
 
A Kamatfelárra vonatkozó rendelkezések:  
A kölcsönök esetében az első kamatfelár változtatás a 3. ügyleti év fordulónapján történhet, ezt 
követően a kamatfelár-változtatási periódus megállapítása a futamidő függvényében az alábbiak 
szerint történik:  

 ha a teljes futamidő nem haladja meg a 240 hónapot, akkor 3 év, 

 ha a teljes futamidő 241-300 hónap között van, akkor 4 év, 

 ha a teljes futamidő 301 hónap, vagy annál hosszabb, akkor 5 év lesz a további 

kamatfelár-periódusok hossza. 

 

A Kölcsön futamidejétől függően a Kölcsön utolsó kamatfelár-periódusának időtartama a fent 
meghatározottaktól rövidebb is lehet. 
Az egyes kamatfelár-periódusokon belül a Kamatfelár mértéke az Adós számára hátrányosan a 
Bank által egyoldalúan nem módosítható. 
 
A kamatfelár változtatási mutatónak az első irányadó mértéke (kiinduló mértéke) a Kölcsön 
folyósításának (esetlegesen több részletben történő folyósítás esetében az első Kölcsönrész 
folyósításnak) a napjára vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által közzétett érték. 
 
A 3 évet meghaladó futamidejű kölcsönök esetében a Bank – a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 
2009. évi CLXII. törvénynek (a továbbiakban: a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvény) 
megfelelően - jogosult a jövőre nézve, az Adós számára mind előnyösen, mind hátrányosan, a 
kamatfelár mértékét egyoldalúan módosítani, az alábbi fő szabályok mentén:    

 a Kölcsön futamideje alatt összesen legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamatfelár-
periódusok lejárta után jogosult a Bank a kamatfelár mértékét egyoldalúan módosítani;  

 a Bank a kamatfelárat legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank honlapján is közzétett, a 
kölcsönszerződésben meghatározott kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával 
számított mértékig jogosult módosítani; 

 az egyoldalú szerződésmódosítás részletes szabályait a Bank a fogyasztóknak nyújtott 
hitelről szóló törvény által adott felhatalmazás alapján, és szabályok szerint gyakorolja. 

 
A 3 évet meghaladó futamidejű kölcsönök esetében, amennyiben a szerződésben meghatározott 
kamatfelár-periódus lejárata után a kamatfelár mértéke az újabb kamatfelár-periódusban Önre 
hátrányosan változik, Ön jogosult a Szerződés költség- és díjmentes felmondására. A felmondást 
Önnek legkésőbb a kamat-felárperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Bankkal, és a 
felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy Ön a fennálló tartozását legkésőbb az aktuális 
kamatfelár-periódus utolsó napján a Bank részére teljes egészében visszafizesse. 
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b) 5 vagy 10 évre rögzített kamatláb 

 

Kamatláb a kamatperióduson belül változatlan mértékű, de Kamatperiódusonként változó mértékű. 
 
A vonatkozó kamatváltoztatási mutató alapja H3K, az alábbiak szerint:  

 5 éves kamatperiódusú kölcsön esetében a kamatváltoztatási mutató: (H3K5), míg  

 a 10 éves kamatperiódusú kölcsön esetében a kamatváltoztatási mutató: (H3K10) 

 
Az ügyleti kamat mértéke az egyes Kamatperiódusok fordulónapján (az adott évben az ügyleti 
évforduló napján) módosul. 
 
A változó Kamatlábhoz tartozó kamatperiódus hossza az alábbiak szerint meghatározott: 

Az első kamatperiódus a folyósítás napján kezdődik, és a választott kamatperiódus hosszától 
függően, az 5. (ötödik) avagy a 10. (tizedik) ügyleti év fordulónapján ér véget. Ezt követően a 
kamatperiódusok hossza (a választott kamatperiódus hosszától függően) 5 vagy 10 év, amely az 
előző kamatperiódus utolsó napjától a soron következő 5. (ötödik) avagy a 10. (tizedik) év 
fordulónapjáig tart. Az igényelt Kölcsön futamidejétől függően a Kölcsön utolsó kamatfelár-
periódusának időtartama a fent meghatározottaktól rövidebb is lehet. 

Az egyes kamatperiódusokon belül a Kamatláb mértéke az Adós számára hátrányosan a Bank 
által egyoldalúan nem módosítható. 

A kamatváltoztatási mutatónak az első irányadó mértéke (kiinduló mértéke) a Kölcsön 
folyósításának (esetlegesen több részletben történő folyósítás esetében az első Kölcsönrész 
folyósításnak) a napjára vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által közzétett érték.  

A kölcsönök esetében a Bank – a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvénynek 
(a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvény) megfelelően - jogosult a jövőre nézve, az Adós 
számára mind előnyösen, mind hátrányosan, a kamat mértékét egyoldalúan módosítani, az alábbi 
fő szabályok mentén:    

 a Kölcsön futamideje alatt összesen legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamatperiódusok 
lejárta után jogosult a Bank a kamat mértékét egyoldalúan módosítani;  

 a Bank a kamatot legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási 
mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult módosítani; 

 az egyoldalú szerződésmódosítás részletes szabályait a Bank a fogyasztóknak nyújtott 
hitelről szóló törvény által adott felhatalmazás alapján, és szabályok szerint gyakorolja. 
 

Amennyiben a szerződésben meghatározott kamatperiódus lejárata után a kamat mértéke az újabb 
kamatperiódusban Önre hátrányosan változik, Ön jogosult a Szerződés költség- és díjmentes 
felmondására. A felmondást Önnek legkésőbb a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell 
közölnie a Bankkal, és a felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy Ön a fennálló 
tartozását legkésőbb az aktuális kamatperiódus utolsó napján a Bank részére teljes egészében 
visszafizesse. 

Kamatváltoztatási mutatókra vonatkozó részletes tájékoztató megtalálható a 
https://www.mnb.hu/fair-bank oldalon. 

 
A törlesztőrészlet meghatározásának a módja 

A fizetendő törlesztőrészlet összege annuitásos módszerrel számított, mely számítás - a 

szerződéskötés időpontjában érvényes, a szerződésben rögzített feltételek alapulvételével - azon 

feltételezés alapján történik, hogy a teljes tartozás visszafizetése a lejárat napjáig egyenlő összegű 

törlesztőrészletek útján történik. A törlesztőrészlet összegének szerződés szerinti változását különösen 

a kamat – referenciakamathoz kötött kamatozás okán a referenciakamat és/vagy a kamatfelár - 

módosulása (változása), előtörlesztés, a kamatszámítás alapjául szolgáló naptári hónapok változó 

hosszúsága és a Bank jogszabály- és szerződésszerű egyoldalú szerződésmódosítása eredményezheti 

(amely esetekben erre a Bank jogosult). 
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Biztosíték: 

 A kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. 

 A kölcsön elsődleges fedezete a hitelcéllal érintett, a kiváltandó kölcsön biztosítékául is szolgáló 
ingatlan, amely Magyarország területén lévő, forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal bír, és 
a Bankkal szerződésben álló műszaki szakértő Bank által elfogadhatónak minősítette. 

 Ha szükséges a bank kiegészítő ingatlan fedezeteket is elfogad. 

 Az ingatlanfedezet jellegét tekintve csak; 
 használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló határozattal) 

rendelkező  
a) lakás (ház), és a hozzá kapcsolódó önálló helyrajzi számon garázs, társasházi 

tulajdon (albetét és közös tulajdoni hányad), 
b) a lakóingatlanban megtestesülő osztatlan közös tulajdoni hányad, ha a lakás 

(természetbeni fedezeti tárgy) külön-bejáratú és a kölcsönfelvevők tulajdonosi 
jogosultságai, elsősorban a használat joga – ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 
alkalmas – szerződéssel igazolhatóan erre terjednek ki. 

 Ingatlanfedezet Magyarország területén lévő, forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal bíró, 
de az alábbi jogokon és tényeken kívül más bejegyzést nem tartalmazó ingatlan lehet: 
 haszonélvezeti / özvegyi jog, használati jog, ebben az esetben a zálogszerződést 

záradékkal kell ellátni, melyben nyilatkozik a jog jogosultja arról, hogy a Bank kielégítési 
jogának megnyílta esetén egyéb igény nélkül azonnali hatállyal kiköltözik az ingatlanból 
vagy jogáról közjegyző előtt feltételes lemondó nyilatkozatot tesz, melyet a közjegyzői 
okiratnak is tartalmaznia kell. (Kivéve, ha ezen jogáról már a befogadást megelőzően 
közjegyző előtt feltételes lemondó nyilatkozatot tett.), 

 telki szolgalom, 
 állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, villamos-berendezések 

elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, 
valamint törvény rendelkezésén alapuló szolgalmak és használati jogok, 

 az ingatlan jogi jellege, 
 a Bank javára bejegyzett jelzálogjog,  
 a kiváltandó hitelt biztosító jelzálogjog 

 Az ingatlanfedezet bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi természetes 
személy tulajdonában lehet, aki a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) negatív 
információval nem szerepel. 

 A tulajdoni lapon elintézetlen széljegy nem szerepelhet – ide nem értve a Bank ügyleteihez 
kapcsolódó széljegyeket. Az ingatlannak tulajdoni viszonyok szempontjából rendezettnek, per-
, teher- és igénymentesnek kell lennie, a Bank által elfogadott haszonélvezeten kívül. 

 A tulajdoni lapon nem szerepelhet bármely a kölcsönügyletben szereplő személy ellen 
folyamatban lévő végrehajtás, illetve az elmúlt 3 évben hitelintézet által indított végrehajtás, 
vagy az elmúlt 3 év során legalább 2 alkalommal az NAV vagy közüzemi szolgáltató által indított 
végrehajtás 

 Nem preferált  telek, vagy építési telek, vegyes hasznosítású ingatlan, a jövőben nehezen (12 
hónapon túl) értékesíthető ingatlan, és a legalább 5 millió forintos forgalmi értéket el nem érő 
ingatlan, olyan ingatlan, amely ellen a hiteligénylőre kiszabott végrehajtást indítottak az elmúlt 
3 évben 

 Nem elfogadott azon ingatlan ahol a tulajdoni hányad megszerzése tartás vagy életjáradék 
jogcímen történt, és/vagy az ingatlan tartási joggal terhelt.   

 A fedezetként felajánlott ingatlanra a Bankra engedményezett, határozatlan időre vagy a hitel 
futamidejére szóló vagyonbiztosítás szükséges. A biztosítási összeget legalább az újraépítési 
értékig (lakóház esetén csak a felépítményre vonatkoztatva), de minimum az aktuális 
tőketartozás értékéig kell megkötni (kettő közül a magasabbra). 

 A szerződések kétoldalú közokiratba foglalása vagy egyoldalú tartozáselismerő 
(kötelezettségvállaló) nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása szükséges a Bank által előírt 
tartalommal. 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődő Ügyfelet, hogy a Bank a hitelkérelmet a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti 
arányok szabályozásáról előírásainak figyelembe vételével köteles elbírálni. 
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Tájékoztatjuk, hogy a törlesztés elmulasztása vagy a nem szerződésszerű teljesítés a szerződés súlyos 
megszegésének minősül, melynek objektív jogkövetkezménye a késedelmi kamat fizetésének 
kötelezettsége, ilyen esetben a Bank jogosult folyósítást felfüggeszteni vagy megtagadni, továbbá ez a 
Bank felmondási jogát is megalapozza. Felmondás esetén a teljes tartozás azonnal, egy összegben 
esedékessé válik. Ilyen esetben a Bank a lejárt tartozást végrehajtási eljárás során, beszámítás útján 
illetve az egyes biztosítéki szerződésekben szereplő dologi és személyes biztosítékokból történő 
közvetlen kielégítés útján hajtja be. A Bank által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások 
érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint – ha a biztosíték nem elegendő a tartozás 
rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.  
A szerződés felmondásának megelőzése érdekében kérjük, fizetési nehézség esetén mielőbb 
tájékoztassa a Bankot, hogy lehetőség legyen a közös megoldás keresésére. 
 
Hitelezés folyamata 
 

 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköre, és a Pénzügyi Békéltető Testületnek 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson 
kívüli rendezésében betöltött szerepe: 
 
A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos 

panasz, fogyasztó számára kedvezőtlen kezelése esetén a fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 

törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt a Magyar Nemzeti Banknál 

fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet.  

 
A fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követően kezdeményezheti, miután a pénzügyi 
szolgáltatással vagy az eljárással kapcsolatos panaszát már korábban előterjesztette, azonban 

a) a panaszára nem kapott választ, 
b) a panasz kivizsgálása nem a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény által meghatározott 

törvényekben előírtak szerint történt, 
c) ezen meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet válaszából egyéb, a 

Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény által meghatározott jogszabályokban előírt fogyasztói jogot sértő 
körülményt vélelmez. 
 

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, valamint a 

szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére tett sikertelen kísérlet 

vagy eredménytelen méltányossági kérelem esetén a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti 

pénzügyi fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében a fogyasztó a Pénzügyi Békéltető 

Testülethez fordulhat. 

 
A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a pénzügyi 
intézmény között – a pénzügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és 
teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson 
kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek 
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.  
A Pénzügyi Békéltető Testület az MNB által működtetett szakmailag független testület, amely a 
Pénzügyi Békéltető Testület elnökéből és a békéltető testületi tagokból áll. 
 
 

Jelzálog típusú ügyletek hitelezési folyamata

Ügyfél 
tájékoztatás

Vége

Hitelbírálat
Szerződés-

kötés

A Bank kötelező ajánlatának 
(a szerződés tervezetének) a 

rendelkezésre bocsátása

Értesítés a 
hiteldöntésről

Folyósítás
Hitelkérelem 
befogadása 

Pozitív 
hiteldöntés?

igen

nem
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A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a fogyasztói 
jogvitával érintett pénzügyi intézménynél (így a Banknál) a kérelem benyújtását megelőzően közvetlenül 
megkísérelte a vitás ügy rendezését, vagy e szervezetnél eredménytelenül méltányossági kérelemmel 
élt. A vitás ügy rendezésének a megkísérlése panaszkezelési eljárásban történhet.  
Igényléshez szükséges dokumentumlista: 

Kérje fióki ügyintézőinktől. 
 
Jelen dokumentum a Tisztelt Érdeklődő Ügyfelek tájékoztatását célozza és a kötelezettségvállalással 
kapcsolatos megfontolt döntését hivatott elősegíteni, nem minősül a Bank részéről kötelező 
ajánlattételnek, vagy kötelezettségvállalásnak. A termék részletes feltételeiről, illetve a Tisztelt Érdeklődő 
Ügyfél által megadott tájékoztatás alapján elérhető kondíciókról érdeklődjön bármely bankfiókunkban! 
 
A Bank tájékoztatja továbbá az ügyfelet, hogy a jelen termékkel kapcsolatosan megkötendő szerződésre 
vonatkozóan - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
törvényben meghatározott - magatartási kódexnek vetette alá magát, amely kódex elérhető a 
http://www.mnb.hu/letoltes/aktualizalt-magatartasi-kodex-szovege.pdf címen. 
 
12 havi BUBOR alapon 12 havi rögzítéssel 

Számlavezetés vállalása esetén:  
 
THM értéke 12 havi BUBOR esetén: 3,86 %  
 
Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre került kiszámításra. 
Egyösszegű folyósítással, 0 % folyósítás díjjal, és ingatlanfedezet esetén egyszeri értékbecslői díjjal 
kalkulálva.  
  
A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri 
értékbecslői díj 30 480 Ft, egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, havi 0 Ft számlavezetési 
díj, egy darab a Bank által Takarnet rendszeren keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles, nem 
elektronikus formában kiállított tulajdoni lap 6 250 Ft, , a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 
Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri folyósítási díj 0 Ft. A szerződések kétoldalú közokiratba foglalása 
vagy egyoldalú tartozáselismerő (kötelezettségvállaló) nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása 
szükséges a Bank által előírt tartalommal.  
 

Reprezentatív példa 12 havi BUBOR alapú forint piaci kamatozású  kölcsön esetén. 
 

A reprezentatív példa esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap. 
 

A reprezentatív példa során 2020.02.10. napi folyósítással kalkuláltunk. 
 
 

Konstrukció 
neve 

Hitelkamat 

Hitel teljes 
díja 

Hitel 
teljes 

összege 

Hitel 
futami
deje 

Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM 

%) 

Fizetendő 
teljes 

összeg 

Törlesztő 
részlet Mértéke 

(%) 
Típusa 

Fair forint piaci 
kamatozású 

lakáscélú 
kölcsön 
változó 

kamatozással 

3,57 

12 havi 
BUBOR 
alapú, 
változó 

2 110 811 Ft 
5 millió 
forint 

20 év 3,86 7 110 811 Ft 29 306 Ft 
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Technikai számla esetén: 
 
THM értéke 12 havi BUBOR esetén: 3,98 % 
 
Technikai számla esetében a Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves 
futamidőre került kiszámításra. Egyösszegű folyósítással és ingatlanfedezet esetén egyszeri 
értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva.  
  
A THM kalkulációja során a következő díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri értékbecslői díj 30 480 
Ft, egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, egy darab a Bank által Takarnet rendszeren 
keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles, nem elektronikus formában kiállított tulajdoni lap 6 250 
Ft, a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri folyósítási díj 
50 000 Ft. A törlesztésre szolgáló technikai számlának nincsen fenntartási díja..  
 

Reprezentatív példa 12 havi BUBOR alapú forint piaci kamatozású kölcsön törlesztésre 
szolgáló technikai számla esetén. 

 
A reprezentatív példa esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap. 

 
A reprezentatív példa során 2020.02.10 napi folyósítással kalkuláltunk. 

 
 

Konstrukció 
neve 

Hitelkamat 

Hitel teljes 
díja 

Hitel 
teljes 

összege 

Hitel 
futami
deje 

Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM 

%) 

Fizetendő 
teljes 

összeg 

Törlesztő 
részlet Mértéke 

(%) 
Típusa 

Fair forint piaci 
kamatozású 

lakáscélú 
kölcsön 
változó 

kamatozással 

3,57 

12 havi 
BUBOR 
alapú, 
változó 

2 160 811 Ft 
5 millió 
forint 

20 év 3,98 7 160 811 Ft 29 306 Ft 

 
 

5 vagy 10 évre rögzített kamatláb 

Számlavezetés vállalása esetén: 
 
THM értéke 5 éves kamatperiódus esetén: 5,33 %  
 
THM értéke 10 éves kamatperiódus esetén: 6,41 % 

 
Számlavezetés vállalása esetén a Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 
éves futamidőre került kiszámításra. Egyösszegű folyósítással és ingatlanfedezet esetén egyszeri 
értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva. A THM kalkulációja során a következő 
díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri értékbecslői díj 30 480 Ft, havi 0 Ft bankszámlavezetési díj, 
egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, egy darab a Bank által Takarnet rendszeren 
keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles 6 250 Ft, nem elektronikus formában kiállított tulajdoni 
lap, a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri folyósítási díj 0 
Ft.  
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Reprezentatív példa. 

 
A reprezentatív példa esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap. 

 
A reprezentatív példa során 2020.02.10. napi folyósítással kalkuláltunk. 

 

Konstrukció 
neve 

Hitelkamat 

Hitel teljes 
díja 

Hitel 
teljes 

összege 

Hitel 
futami
deje 

Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM 

%) 

Fizetendő 
teljes 

összeg 

Törlesztő 
részlet Mértéke 

(%) 
Típusa 

Fair forint piaci 
kamatozású 

kölcsön 
5 éves 

kamatperióduss
al 

4,95 

5 éves 
kamatperi

ódusra 
rögzített 
változó  

3 009 234 Ft 
5 millió 
forint 

20 év 5,33 8 009 234 Ft 33 050 Ft 

Fair forint  
piaci 

kamatozású 
kölcsön 
10 éves 

kamatperióduss
al 

5,95 

10 éves 
kamatperi

ódusra 
rögzített 
változó  

3 697 113 Ft 
5 millió 
forint 

20 év 6,41 8 697 113 Ft 35 916 Ft 

 
Technikai számla esetén: 
 
THM értéke 5 éves kamatperiódus esetén: 5,46 % 
 
THM értéke 10 éves kamatperiódus esetén: 6,54 % 
 
Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre került kiszámításra. 
Egyösszegű folyósítással és ingatlanfedezet esetén egyszeri értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői 
díj nélkül kalkulálva. A THM kalkulációja során a következő díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri 
értékbecslői díj 30 480 Ft, egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, egy darab a Bank által 
Takarnet rendszeren keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles 6 250 Ft, nem elektronikus formában 
kiállított tulajdoni lap, a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri 
folyósítási díj 50 000 Ft. A törlesztésre szolgáló technikai számlának nincsen fenntartási díja.  
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Reprezentatív példa technikai számla esetén. 

 
A reprezentatív példa esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap. 

 
A reprezentatív példa során 2020.02.10. napi folyósítással kalkuláltunk. 

 

Konstrukció 
neve 

Hitelkamat 

Hitel teljes 
díja 

Hitel 
teljes 

összege 

Hitel 
futami
deje 

Teljes 
hiteldíj 
mutató 
(THM 

%) 

Fizetendő 
teljes 

összeg 

Törlesztő 
részlet Mérté

ke (%) 
Típusa 

Fair forint piaci 
kamatozású 

kölcsön 
5 éves 

kamatperióduss
al 

4,95 

5 éves 
kamatperiód

usra 
rögzített 
változó  

3 059 234 Ft 
5 millió 
forint 

20 év 5,46 8 059 234 Ft 33 050 Ft 

Fair forint  
piaci 

kamatozású 
kölcsön 
10 éves 

kamatperióduss
al 

5,95 

10 éves 
kamatperiód

usra 
rögzített 
változó  

3 747 113 Ft 
5 millió 
forint 

20 év 6,54 8 747 113 Ft 35 916 Ft 

 
Minden feltüntetett THM és ún. reprezentatív példa vonatkozásában: 
 
A THM kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a meghirdetett akciókkal, a hatályos 
jogszabályok és a vonatkozó Hirdetmény hatálya alatt érvényes BUBOR érték figyelembevételével 
történt. Ha az ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat. A 
THM értéke nem tükrözi a kamatkockázatot. A szerződések kétoldalú közokiratba foglalása vagy 
egyoldalú tartozáselismerő (kötelezettségvállaló) nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása szükséges a 
Bank által előírt tartalommal. 
 
 
 
Lezárás dátuma: 2020. február 10.    Sberbank Magyarország Zrt. 
 
 
 

Az átvevő személy tölti ki: 

 
Kijelentem, hogy a dokumentumnak 1 példányát a mai napon átvettem:  
 
Dátum:    ………………………………………….. 
Fogyasztó olvasható neve1:  ………………………………………….. 
Fogyasztó aláírása2              ………………………………………….. 
 

                                                 
1 Meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazás tényére utalni, pl. „meghatalmazott” kiegészítéssel. 
2 Meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazás tényére utalni, pl. „meghatalmazott” kiegészítéssel. 


