A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye
Érvényes: 2019. augusztus 01 -tól/től visszavonásig

EGYÜTTMŰKÖDÉSI HITEL
Jelen Hirdetmény a vállalati Széchenyi Kártya folyószámlahitel kivezető hitelterméke során alkalmazott standard
díjtételeket tartalmazza.
I. Díjak és kamatok elszámolása
Kamat és díjak elszámolásának esedékessége (1)
Kamat
havonta
folyósításkor terheljük a díjat, illetve a Garantiqa
Egyéb díjak
Hitelgarancia Zrt. díját évente, esedékességkor
Futamidő során felmerülő díjak
azok felmerülésekor

Alapkamat, 1 havi BUBOR*
Kamatfelár
Éves teljes hiteldíj

Folyósítási jutalék
Szerződéskötési díj
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Készfizető
kezességvállalási díja**

Kamat
évi 0,24%
évi 5,00 %
évi 5,24%
Egyéb díjak
15.000,- Ft/folyósítás
1%, minimum 50.000,- Ft a szerződött összegre vetítve
évi 0,69%. 2014. február 15-étől: Lásd a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt mindenkori aktuális hirdetményét
Futamidő során felmerülő díjak

Szerződésmódosítás díja

1%, minimum 50.000,- Ft a módosítással érintett
(módosításkor fennálló) tartozás összegére vetítve

Előtörlesztési díj

1%, minimum 30.000,- Ft az erlőtörlesztett összegre
vetítve

Különdíj***

1%, a szerződésben vállalt és nem teljesített
számlaforgalomra vetítve
Késedelmi kamat
Ügyleti kamat + évi 6%

A jelen hirdetményben feltüntetett banki termékek és szolgáltatások egyéb díjai, valamint a jelen hirdetményben fel nem tüntetett egyéb
banki termékek és szolgáltatások díjai az általános kondíciós lista szerint alakulnak.
*A tárgyhó első banki munkanapját megelőző második banki munkanapon érvényes egyhavi bankközi irányadó kamatláb (BUBOR).
**A Garantiqa Hitelgarancia (Garantiqa HG) Zrt. állami garanciadíj támogatással (a garanciadíj vetítési alap 0,4%-ával) már csökkentett
készfizető kezességvállalási díja: a Garantiqa HG Zrt. mindenkor hatályos Hirdetménye szerint, egy összegű, a hitelkeret 80%-ra vetítve,
évente kerül felszámításra.
***A különdíj megfizetése a szerződéskötéstől számított 12 hónap, 24 hónap, 36 hónap, 48 hónap, 60 hónap után, illetve a lejárat,
felmondás, végtörlesztés napján végzett felülvizsgálat(ok) időpontjában esedékes. Felmondás, végtörlesztés esetén Banknak jogában áll az
időarányos teljesített számlaforgalmat vizsgálni és a nem teljesített összegre a különdíjat felszámítani.

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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