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FAIR  Plusz Személyi 

kölcsön
-  online igénylés esetén vagy 

e- kivonat lekérésével

6,99-7,49

7,32-7,86

A THM kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a meghirdetett akciókkal, a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti feltételek változnak, a THM értéke 

módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kamatkockázatot.                                                                                                           FelújítLAK Személyi kölcsön és a FelújítLAK Plusz Személyi kölcsön nem egyenletes törlesztésű 

kölcsön, figyelemmel arra, hogy a türelmi idő a Kölcsön igénylésének a napjától számított 12. (tizenkettedik) hónapnak a 10. napjáig tart. A türelmi idő alatt az Adós csak kamatot fizet a Bank felé, és ennek következtében a 

Kölcsön tőkéjének az összege (a folyósított és fennálló tőketartozás) a türelmi idő alatt nem csökken, az változatlan összegű marad

(H0K) Fix kamatláb

Törlesztés hó 10 - én

HUF HUF HUF

12 12

Rögzített (fix) Rögzített (fix)

FAIR  Személyi kölcsön
- egyéb esetben

FAIR  Plusz Személyi 

kölcsön
- egyéb esetben

Devizanem

FelújítLAK

Személyi kölcsön

FAIR  Személyi kölcsön
-  online igénylés esetén vagy e- 

kivonat lekérésével

Igényelhető 

kölcsönösszeg 

(Ft)

Min.

Max.

Futamidő 

(hónap)

Min.

Max.

Ügyfél által 

fizetendő kamat

Kamatozás típusa

Kamat éves mértéke (%) 10,99-14,99 8,99-9,498,99-12,99

THM

THM (%) 11,73-16,30 9,51-10,06

THM-hez kapcsolódó 

megjegyzések 

9,51-14,00

Kamatváltoztatási mutató

Törlesztés jellemzői

FelújítLAK Plusz

Személyi kölcsön

36

9,99-13,49 6,39-6,89

Rögzített (fix)

10,61-14,57 6,67-7,21

A FelújítLAK Személyi kölcsön és a FelújítLAK Plusz Személyi kölcsön nem 

egyenletes törlesztésű kölcsön, figyelemmel arra, hogy a türelmi idő a 

Kölcsön igénylésének a napjától számított 12. (tizenkettedik) hónapnak a 10. 

napjáig tart. A türelmi idő alatt az Adós csak kamatot fizet a Bank felé, és 

ennek következtében a Kölcsön tőkéjének az összege (a folyósított és 

fennálló tőketartozás) a türelmi idő alatt nem csökken, az változatlan összegű 

marad. A törlesztés minden hó 10-én történik.



FAIR  Személyi kölcsön
-  online igénylés esetén vagy e- 

kivonat lekérésével

FAIR  Plusz Személyi 

kölcsön
-  online igénylés esetén vagy 

e- kivonat lekérésével

FAIR  Plusz Személyi 

kölcsön
- egyéb esetben

FelújítLAK

Személyi kölcsön

FelújítLAK Plusz

Személyi kölcsön

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%.
Késedelmes 

teljesítéshez 

kapcsolódó 

díjak, költségek

Késedelmi kamat mértéke

Egyéb, késedelemhez 

kapcsolódó díjak

FelújítLAK Személyi kölcsön hirdetmény

 Frissítve: 2022.02.14.

Kapcsolódó Hirdetmények

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.

Személyi kölcsön hirdetmény

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 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

FAIR  Személyi kölcsön
- egyéb esetben


