
Forint folyószámlahitel

Forint

folyószámlahitel 

Sberbank a munkahelyen programban igénylő 

munkavállalók részére

A kölcsön kedvezményes teljes hiteldíj mutatója a 

koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges 

azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) 

Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó 

részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. 

rendelet, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján

5,75 5,75

A kölcsön teljes hiteldíj mutatója a teljes hiteldíj 

mutató meghatározásáról, számításáról és 

közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. 

rendelet rendelkezéseinek megfelelően számítva, a 

nem kedvezményes (akciós) kamat és díj 

figyelembevételével

23,49 22,26

375 ezer Ft összegű hitelkeretre, 3 éves futamidőre, 0 

Ft-os havi számlavezetési díjjal

375 ezer Ft összegű hitelkeretre, 3 éves 

futamidőre,Sberbank a munkahelyen programban igénylő 

munkavállalók részére 0 Ft számlavezetési díjjal

A kölcsön kamata a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 

szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési 

moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 

átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján

5,53 5,53

A kölcsön kamata a teljes hiteldíj mutató 

meghatározásáról, számításáról és közzétételéről 

szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően számítva, a nem 

kedvezményes (akciós) kamat és díj 

figyelembevételével

20,99 19,99

Akció: 2020. július 20-tól befogadott folyószámlahitelek 

esetén bankunk az első folyósítás hónapját követő 7. 

hónap első munkanapját megelőző napig terjedő 

időtartamban fennálló, a hitelkeret terhére folyósított 

kölcsönből eredő tartozás után ügyleti kamatot nem 

számít fel. 

A folyósítás hónapját követő 7. hónap első 

munkanapjától a folyószámlahitel kamata a 

folyósításkor hatályos hirdetményben meghatározott 

mértékű. Az akció visszavonásig érvényes.

Akció: 2020. július 20-tól befogadott folyószámlahitelek 

esetén bankunk az első folyósítás hónapját követő 7. hónap 

első munkanapját megelőző napig terjedő időtartamban 

fennálló, a hitelkeret terhére folyósított kölcsönből eredő 

tartozás után ügyleti kamatot nem számít fel. 

A folyósítás hónapját követő 7. hónap első munkanapjától a 

folyószámlahitel kamata a folyósításkor hatályos 

hirdetményben meghatározott mértékű. Az akció 

visszavonásig érvényes.
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Hitelkonstrukció teljes megnevezése

Devizanem

Futamidő (hónap)

Igényelhető 

hitelkeret 

Min.

Max.

Igénylés feltétele

THM

A THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

Kamat

Kamatozás típusa

Kamatbázis

Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések

THM (%)

Kamat 

éves 

mértéke 

(%)

Rendelkezésre tartási díj (%)

Kezelési 

költség

Kezelési díj mértéke (%)

Megfizetés módja

Folyósítási díj

Maximum az elmúlt legutolsó 6 hónap lakossági bankszámlán történő jövedelem jóváírásainak háromszorosa

Frissítve: 2020.07.20.

HUF

36

60 000 Ft

500 000 Ft

fix

nincs

Késedelmi kamat mértéke

Az Adós a Szerződésből eredő tőketörlesztési- és kamatfizetési; illetve hiteldíj fizetési kötelezettségének 

esedékességkor nem tesz eleget; a késedelem idejére a lejárt tőke-; és kamattartozás; illetve egyéb hiteldíj tartozás 

után a kamaton felül 6%.

Hitelkeret felmodása

A Bank jogosult a szerződés felmondására:

- az adós a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel – így különösen: tőke, kamat, díjak, esetleges késedelmi 

kamat – legalább a Hitelkeret összege egy tizenketted részének megfelelő összegben 2 hónapon keresztül 

folyamatos késedelembe esett,

- olyan esemény történik vagy olyan körülmény áll be, amely az adós adósságszolgálati képességét vagy annak 

jövőbeli kilátásait jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolhatja, és ezáltal a Bank megalapozottan 

feltételezheti, hogy az adós a Bankkal kötött szerződéséből eredő, jelenleg fennálló és jövőbeli kötelezettségeit nem 

lesz képes teljesíteni,

- az adós a szerződésben kötelezően vállalt rendszeres havi jövedelem jóváírás összegét kettő egymást követő 

hónapban egyáltalán nem teljesíti, vagy az alacsonyabb összegű jóváírások alapján a módosult összegű hitelkeret 

összege nem érné el a Hitelkeret induló összegének 40%-át,

- az adós ellen végrehajtási eljárás indul, illetve egyéb olyan esetben, amikor nyilvánvaló, hogy az adós megfelelő 

biztosíték nyújtására nem képes.  

Kapcsolódó Hirdetmények Folyószámlahitelek Hirdetménye

-

Kamatváltoztatási, ill. kamatfelár-változtatási mutató


