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Turbó Vállalkozói Kölcsön
Kondíciós lista mikrovállalatok részére*

*A Bank mikrovállalati üzletágába sorolja elsősorban azon fogyasztónak nem minősülő ügyfeleket, amelyek éves nettó árbevétele nem
haladja meg a 300 millió forintot és amelyek nem tartoznak a KKV és Vállalati üzletág által kezelt valamely cégcsoporthoz.

Kamat és kezelési költség
Fizetendő kamat, díj, költség megnevezése
Éves ügyleti kamatláb¹:
Éves kezelési költség3
„A” típusú kölcsönszerződés4 esetén:

Éves kezelési költség3
„B” típusú kölcsönszerződés5 esetén:

Éves kezelési költség3
„C” típusú kölcsönszerződés6 esetén:

Mértéke
7,99 %
(+ opcionálisan 2 %²)
0%

1,50%

3%

Teljesítés esedékessége
havonta, minden hónap utolsó
banki munkanapján, ill. a szerződés
megszűnésekor
havonta, minden hónap utolsó
banki munkanapján, ill. a szerződés
megszűnésekor
havonta, minden hónap utolsó
banki munkanapján, ill. a szerződés
megszűnésekor
havonta, minden hónap utolsó
banki munkanapján, ill. a szerződés
megszűnésekor

¹ A kamatperiódus folyósítástól a lejáratig tart, az ügyleti kamat a teljes futamidő alatt rögzített (fix).
² Amennyiben az ügyfél a folyósítás napjáig nem bocsátja a Bank rendelkezésére az összes, a folyósítás napján más pénzforgalmi
szolgáltatónál vezetett bankszámlá(i) terhére a Bank beszedési jogát megalapozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató(k) által aláírt
felhatalmazó nyilatkozatot, abban az esetben a kölcsön éves ügyleti kamatlába 2%-kal automatikusan emelkedik.
Amennyiben az ügyfél a Turbó Vállalati Kölcsönszerződés ügyfél általi aláírásának napjától számított 35 napon belül nem nyújtja be a
Bankhoz a fent meghatározott dokumentumo(ka)t, abban az esetben a Kölcsön éves ügyleti kamatlába a teljes futamidő alatt a 2%-kal
megemelkedett szinten marad.
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A kezelési költség kamat módjára kerül felszámításra.
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„A” típusú kölcsönszerződés igénylésének feltétele, hogy az ügyfél a kölcsönigénylésben vállalja, hogy a NAV felé a Banknál vezetett
pénzforgalmi számlájáról teljesíti a fizetési kötelezettségeit, ÉS a Bank előzetes bírálata alapján az ügyfelet jogosultnak minősíti további
kezelési költség kedvezményre. A Bank kölcsönigénylést megelőző előzetes bírálata csak tájékoztató jellegű, a Bank számára nem
keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az igényelt termékre vonatkozóan.
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„B” típusú kölcsönszerződés igénylésének feltétele, hogy az ügyfél a kölcsönigénylésben vállalja, hogy a NAV felé a Banknál vezetett
pénzforgalmi bankszámlájáról teljesíti a fizetési kötelezettségeit, VAGY a Bank előzetes bírálata alapján az ügyfelet jogosultnak minősíti
kezelési költség kedvezményre. A Bank kölcsönigénylést megelőző előzetes bírálata csak tájékoztató jellegű, a Bank számára nem
keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az igényelt termékre vonatkozóan.

6
„C” típusú kölcsönszerződés igénylésére jogosult csak az ügyfél, ha a kölcsönigénylésben NEM vállalja, hogy a NAV felé a Banknál
vezetett pénzforgalmi bankszámlájáról teljesíti a fizetési kötelezettségeit, ÉS a Bank előzetes bírálata alapján az ügyfelet nem is minősítette
jogosultnak kezelési költség kedvezményre. A Bank kölcsönigénylést megelőző előzetes bírálata csak tájékoztató jellegű, a Bank számára
nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az igényelt termékre vonatkozóan.

Sberbank Telebank: +36-40-41-42-43
www.sberbank.hu

1/2

A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye
Érvényes: 2017. július 19 -tól/től visszavonásig

Egyéb díjak
Fizetendő díj, költség
megnevezése

Vetítési alap

Mértéke

Szerződött összeg

1%, min. 10.000 Ft

folyósításkor

Szerződésmódosítási díj:

Módosításkor fennálló
tőketartozás összege

1%, min. 15.000 Ft

Szerződés-módosítás aláírásakor

Előtörlesztési díj
(elő- vagy végtörlesztés):

Elő- vagy végtörlesztett
összeg

1%, min. 15.000 Ft

Szerződés elő-, végtörlesztésekor

Késedelmi kamat:

Lejárt tőke-, kamat-, és
kezelési költségtartozás
után

Különdíj :

az adott ügyleti év8 első
napján fennálló
tőketartozás

Szerződéskötési díj:
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Teljesítés esedékessége

A késedelmi kamat felszámításának
első napja a késedelembe esés
ügyleti kamatláb + 6%
napja, utolsó napja a
teljesítés/befizetés számlán történő
évente az ügyleti év végét
(fordulónapot) követő napon, ill. a
1,5%
szerződés megszűnésekor
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A különdíj csak abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél a szerződésben vállalta, hogy a Szerződés hatálya alatt a
Banknál vezetett fizetési számláiról átutalással teljesíti a Nemzeti adó- és Vámhivatal részére a fizetési kötelezettségeit, és naptári
hónaponként legalább egy átutalási megbízás teljesül a Nemzeti adó- és Vámhivatal valamely számlája részére, és ezen
kötelezettségét az ügyleti évben nem teljesíti.
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Az első ügyleti év a szerződéskötés napján kezdődik és a szerződéskötéstől számított 12. hónap szerződéskötésnek megfelelő naptári
napját megelőző napig (fordulónapig) tart. Az ezt követő ügyleti évek az előző ügyleti év végét (fordulónapot) követő napon kezdődnek és
ettől számított 12. hónap szerződéskötésnek megfelelő naptári napját megelőző napig (fordulónapig) tartanak, illetve az utolsó ügyleti év a
Lejárat napjáig tart.
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