
Fair lakáshitel kiváltás

Priority 

piaci kamatozású 

lakáscélú jelzálogkölcsön

Piaci kamatozású 

lakáscélú jelzálogkölcsön

Szabad felhasználású 

jelzálogkölcsön

Szabad felhasználású piaci 

feltételű

Fair lakáshitel kiváltás

Új vagy használt lakás, 

lakóház megvásárlása, a 

lakás-, lakóházépítés, 

lakás, lakóház felújítása, 

korszerűsítése, 

közművesítése, bővítése, 

más bank által nyújtott 

lakáscélú kölcsön kiváltása

Új vagy használt lakás, 

lakóház megvásárlása; 

építési telek megvásárlása, 

közművesítése és az ehhez 

kapcsolódó lakás-, 

lakóházépítés, lakás- 

lakóházépítés, lakás-, 

lakóház felújítása, 

korszerűsítése, 

közművesítése, 

lakásbővítése

Szabad felhasználás Új lakás építése, vásárlása

Használt lakás vásárlás, 

korszerűsítés, bővítés, 

hátralékos adósokra, 

Nemzeti Eszközkezelő 

kezelésében lévő ingatlan 

visszavásárlására 

vonatkozó célok

új lakás építése; vásárlása korszerűsítésre

36

300

15 000 000 10 000 000 12 500 000 5 000 000

- -

80

2,93-6,38 2,86-6,3 2,96-6,38 6,72-6,81 3,54-6,25 3,54-6,25 3,55-5,84 3,49-5,77

Értékbecslési díj 30480 Ft, 

0 Ft (technikai számla 

esetén 50 000Ft) folyósítási 

díj, 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 6 250 Ft, nem 

elektronikus formában 

kiállított tulajdoni lap.

Értékbecslési díj 30480 Ft, 

0 Ft (technikai számla 

esetén 100 000Ft) 

folyósítási díj, 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 6 250 Ft, nem 

elektronikus formában 

kiállított tulajdoni lap.

Értékbecslési díj 30480 Ft, 

egyszeri 15 000 Ft 

(technikai számla esetén 50 

000Ft) folyósítási díj,  

egyszeri ingatlan-

nyilvántartási eljárási díj 12 

600 Ft, havi 0 Ft 

bankszámlavezetési díj, 

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.

Értékbecslési díj 30480 Ft, 

egyszeri 50 000 Ft 

folyósítási díj,  egyszeri 

ingatlan-nyilvántartási 

eljárási díj 12 600 Ft, havi 0 

Ft bankszámlavezetési díj, 

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.

Finanszírozás 

maximális 

aránya

Alapja forgalmi érték forgalmi érték

Maximális mértéke (%) 70

THM

THM (%) 3,25

A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő  díjtételek kerültek beszámításra : 

Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre számítva. Egyösszegű 

folyósítással, és ingatlanfedezet esetén egyszeri értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva. A 

THM kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. 

Ha az ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat. A THM értéke nem 

tükrözi a kamatkockázatot. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek 

beszámításra: 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 15 000 Ft.

Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre 

számítva. Egyösszegű folyósítással, és ingatlanfedezet esetén 30 480 Ft egyszeri 

értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva. A THM kalkulációja a 

meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti feltételek 

változnak, a THM értéke  módosulhat.  A THM értéke nem tükrözi a 

kamatkockázatot. 

A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő  díjtételek kerültek 

beszámításra: 12 600 Ft egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj, 0 Ft havi 

számlavezetési díj,  2 000 Ft egy darab a Bank által Takarnet rendszeren keresztül 

lekért és 6 250 Ft egy darab hiteles, nem elektronikus formában kiállított tulajdoni 

lap, 15 000 Ft egyszeri folyósítási díj, valamint 20 000 Ft kölcsönösszeg egyszeri 

átutalási díja, 6 000 Ft könyvelési díj (korszerűsítési cél esetében 0 Ft egyszeri 

átutalási díj, 0 Ft könyvelési díj).

Igényelhető 

kölcsönösszeg 

(Ft)

Min. 1 000 000

Max. Fedezet értékétől függ 10 000 000

Önerő minimális mértéke (%) 20 20

Devizanem HUF HUF/EUR HUF

Futamidő 

(hónap)

Min. 60 12

Max. 300 360360

A konstrukció jellege Lakáscélú piaci feltételű lakáscélú államilag támogatott

A felhasználás célja Új lakás építése, vásárlása

Hitelkonstrukció teljes megnevezése

Piaci kamatozású jelzálogkölcsön Kamattámogatás mellett nyújtott lakáscélú hitelek

Három vagy többgyermekes családok 

otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott 

lakáscélú kölcsön (OTK 10)

Otthonteremtési kamattámogatás mellett nyújtott 

lakáscélú kölcsönök (OTK)

Fiatalok és többgyermekesek részére állami támogatás mellett nyújtott 

lakáscélú  kölcsön



2,68-5,8 2,68-5,8 2,68-5,8 6,18-6,26 3,28-5,82 3,28-5,82 3,24-5,39 3,24-5,39

2,4%,3,4% 5,90%

Fair lakáshitel kiváltás  

piaci kamatozású 

jelzálogkölcsön 

lakáscélú hitelek kiváltására

Hirdetménye

Priority 

piaci kamatozású lakáscélú 

jelzálogkölcsönök 

Hirdetménye

Piaci kamatozású lakáscélú 

jelzálogkölcsön 

Hirdetménye

Piaci kamatozású szabad 

felhasználású 

jelzálogkölcsön 

Hirdetménye

2017.05.02

Késedelmi kamat

Amennyiben az Adós a kölcsönszerződésből eredő tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, akkor a Bank a késedelem idejére a lejárt tőke -, és kamattartozás után a szerződésben meghatározott ügyleti kamaton felül évi 6 (hat) % késedelmi kamatot számít fel. Ha egyéb 

hiteldíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank a hatályos Kondíciós Listája vagy lakossági kölcsönre vonatkozó Hirdetménye szerinti késedelmi kamatot, szerződéskötéskor a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani. A késedelmi kamat felszámításának első napja a 

késedelembe esés napja, utolsó napja a teljesítés / befizetés számlán történő jóváírását megelőző nap.

Hitel felmondása, biztosítékok 

érvényesítése

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 fizetési nehézség esetén célszerű mielőbb tájékoztatni a Bankot, hogy lehetőség legyen a közös megoldás keresésére. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII törvény alapján amennyiben a lejárt és meg nem fizetett tartozás mértéke 

meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és ezen minimálbérösszeget meghaladó fizetési késedelem túllépi a 90 napot, a Bank a hiteladós adatait haladéktalanul továbbítja a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, korábban BÁR lista) üzemeltetője 

(BISz KH Zrt.) felé.

A követeléskezelés menetéről a Bank alábbi oldalán informálódhat:

http://www.sberbank.hu/hu/home/lakossagi_szolgaltatasok/finanszirozas/koveteleskezeles/koveteleskezeles_menete.html

A nemfizetés következményeiről, várható plusz költségeiről előzőekben megadott honlapunkon és az MNB oldalán tájékozódhat: http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/fizetesi_nehezsegek/ha_mar_baj_van/vegrehajtas_menete.html

Kapcsolódó Hirdetmények Otthonteremtési kamattámogatás mellett nyújtott lakáscélú kölcsönök Hirdetménye
Fiatalok és többgyermekesek részére, állami kamattámogatás mellett nyújtott 

lakáscélú kölcsönök Hirdetménye

Nincs

Egyéb pénzügyi 

teljesítéssel járó 

szerződésmódosítás 

díja

Pénzügyi teljesítéssel 

nem járó 

szerződésmódosítás 

díja

2%; max. 35000HUF, 

0 HUF futamidő hosszabbítás esetén, amennyiben a futamidő hossszabbítására 5 éven belül nem került sor.

2%; max. 35000HUF, 

0 HUF futamidő hosszabbítás esetén, amennyiben a futamidő hossszabbítására 5 éven belül nem került sor.
Nincs

Folyósítás és törlesztés jellemzői Törlesztés hó 10-én Annuitásos törlesztés hó 1 - én

Szerződésmódo

sítási díj

Teljes előtörlesztés 

díja
Alapja: előtörl.összeg. A futamidő függvényében 0% a 13. évétől ; 1% 10. évétől és 

1% 10.év előtt saját erőből történő előtörlesztéskor;2% 10. éve előtt kiváltáskor.0% 

ha a fennálló tartozás max 1m ft és a megelőző 12 hó-ban az ügyfél nem törlesztett 

elő, a kölcsönszerz. hatálybalépésétől számított 24.hó után történik a végtörlesztés és 

az nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik és nem haladja 

meg a kölcsönszerz.-ben meghatározott kölcsönösszeg felét.

Alapja: előtörl. 

kölcsönösszeg. A futamidő 

függvényében 0% a 13. 

évét követően; 1% 10. évét 

követően;2% 10. évének 

lejáratát megelőzően.0% 

ha a fennálló tartozás 

legfeljebb 1m ft és a 

megelőző 12 hó-ban az 

ügyfél nem törlesztett elő.

Alapja: előtörl.összeg. A futamidő függvényében 0% a 13. évétől ; 1% 10. évétől és 1,5% 10.év előtt  történő 

előtörlesztéskor. 2% a szerződéskötéstől számított futamidőtől függetlenül, amennyiben a szerződés jelzálog-

hitelintézet által refinanszírozott kölcsönszerződéssé válik és ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a 

jelzáloghitel kamata rögzített vagy változó kamatú és az előtörlesztésre a kamatperióduson belül kerül sor.

THM számításánál figyelembe nem 

veendő egyéb költségek, díjak 

Vagyonbiztosítás: kb 2300,- Ft; 

közokirat: kb 53 000,- Ft
vagyonbizt.:kb 2 300Ft; közokirat: kb 53 000 Ft

Kamatváltoztatási, ill. kamatfelár-

változtatási mutató

Kamatfelár változtatási mutató referencia kamat alapú árazás esetében:

- HUF hitelek esetén: (H4F) (ÁKK - BIRS) + a banktól független működési költségek változása,

- Deviza hitelek esetén: (D4F) CCIRS + a banktól független működési költségek változása

Kamatváltoztatási mutató az 5 és 10 éves kamatperiódusú kölcsönök esetében:

H4K5 (BIRSt+1 - BIRSt + KTi)

H4K10 (BIRSt+1 - BIRSt + KTi)

Nincs

A futamidő 21. évétől:

HUF hitelek esetén: (H4F) (ÁKK - BIRS) + a banktól független működési költségek 

változása

Kamat- és további 

(kockázati) felár (%)
2,4%-3,2% -

Kamatozáshoz 

kapcsolódó 

megjegyzések 

Kamatperiódus 6 hó, 12 hó, 5 év vagy 10 év. Kamatbázis a 6 és 12 havi kamatperiódusok esetében a Bank által 

az adott termék esetében 2017.04.19 - én alkalmazott 6 havonta vagy 12 havonta változó BUBOR referencia 

kamat.

Kamatperiódus: 5 év Kamatperiódus: 1 vagy 5 év

Ügyfél által 

fizetendő kamat

Kamatozás típusa változó

Kamat éves mértéke  3,00

Kamatbázis Nincs kamatbázis vagy 6 havi BUBOR vagy 12 havi BUBOR alapú árazás 5 éves ÁKK hozam 1 vagy 5 éves ÁKK hozam

THM

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyam - és kamatkockázatát.


