Hitelkonstrukció teljes megnevezése

Sberbank
Otthon Plusz Hitelkártya

Devizanem
Futamidő (hónap)
Igényelhető
hitelkeret

Min.

150 000 Ft
1 000 000 Ft

THM

31,24%

31,24%

A THM-hez kapcsolódó megjegyzések

A THM értéke 375 ezer Ft összegű hitelkeret összegre és 1 éves futamidőre vonatkozik. A THM kalkulációja a
meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a meghirdetett akciókkal, a hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt. Ha az ügyletre vonatkozó Hitelkártya Hirdetmény szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat. A
THM értéke nem tükrözi a kamatkockázatot.

Kamatozás típusa

fix

Kamat éves mértéke

Késedelmes
teljesítéshez
kapcsolódó
díjak,
költségek

HUF
határozatlan idejű

Max.

THM

Ügyfél által
fizetendő
kamat

Sberbank
Lendület Hitelkártya

25,15%

25,15%

Kamatbázis

nincs

Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések

nincs

Törlesztés jellemzői

A tárgyhónap utolsó napján felszámított minimum fizetendő összeg megfizetése a tárgyhónapot követő hónap 15.
napján (vagy az ezt követő első munkanapon, amennyiben 15. nem munkanap)

Folyósítási díj

-

Késedelmi kamat mértéke

39,60%

Késedelmi díj

3 500 Ft

Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak

Behajtással összefüggő ügyviteli díjátalány:
- Késedelembe esés időpontjától 90 napos késedelemig minden megkezdett hónapra 1.000,- Ft.
- A 90 napos késedelembe esés időpontjától a késedelem megszűnése időpontjáig minden megkezdett hónapra
2.000,- Ft.
A Bank a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja:
- a Ptk. ban meghatározott esetekben– azok megfelelő alkalmazásával,
- ha az Ügyfél a Szerződés vagy a Bankkal kötött bármely szerződés bármely rendelkezését súlyosan megsérti,
különösen ha az Adós egy adott hónapra vonatkozó Minimum Fizetendő Összeg teljesítésével 90 napot meghaladó
késedelembe esik,
- ha a Bank vizsgálata szerint az Ügyfél gazdasági viszonyaiban, illetve jogi státusában olyan változás következik be,
amely kötelezettségei teljesítését veszélyezteti,
- amennyiben az Ügyfél bármely hitelintézettel vagy a Bank érdekeltségi körébe tartozó vállalattal kötött bármely
szerződését megszegi, tekintettel arra, hogy ez egyben a Szerződés szempontjából is szerződésszegésnek minősül;
- amennyiben legalább 90 napon keresztül nem tartozik aktív Főkártya a Szerződéshez;
- az Adós illetve a Kártyabirtokos a Bank felé bármilyen jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

Hitelkeret felmondása

Visszatérítési kedvezmény szabályok
Kapcsolódó Hirdetmények
Frissítve: 2021.02.01.

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

Hitelkártya Kedvezmény Szabályzata rendelkezik a
Sberbank Otthon Plusz Hitelkártya esetében nyújtott
aktuális kedvezményekről

Hitelkártya Kedvezmény Szabályzata rendelkezik a
Sberbank Lendület Hitelkártya esetében nyújtott aktuális
kedvezményekről

Hitelkártya Hirdetmény

