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 Lombard Extra konstrukció keretében nyújtott Lombard Extra kölcsön folyószámla hitelkeretként nem igényelhető.
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Lombard Extra

euró kölcsön

3,46 3,82
1 havi EURIBOR

2
alapon,

változó kamatozással,

1 havi rögzítéssel

2,75 1 hónap

Éves kamatláb

%

1 hónap

2,75
Lombard Extra 

forint betét

Lombard Extra forint és euró betét leköthető mindazok számára, akik a betétlekötés napján rendelkeznek

Bankunknál legalább 20 millió forintnak megfelelő megtakarítással*. Lombard Extra betétben kizárólag a Lombard

Extra kölcsön és annak első kamatperiódusára jutó kamata együttes összegével megegyező összeg helyezhető el,

minimum 5 millió Forintnak megfelelő kölcsönösszeg igénylése esetén. A Lombard Extra betét és Lombard Extra

kölcsön devizaneme azonos kell legyen. 

A mindenkor aktuális Lombard Extra betét kiemelt kamata - folyamatos (ismétlődő) lekötés esetén - a

kölcsönszerződés  fennállásának idejére vonatkozik.

Lombard Extra betét és Lombard Extra kölcsön csak egyidejűleg köthető, amennyiben a Lombard Extra kölcsön

folyósítása meghiúsul, a Lombard Extra betétre a Bank az adott ügyfélre mindenkor érvényes 1 hónapos

folyószámla betétnek megfelelő kamatot fizeti.

*Megtakarításnak minősül az Ügyfél által minden, a Banknál lekötött forint és deviza betétjében elhelyezett összeg

és minden, a Banknál vezetett forint és deviza folyószámlájának pozitív egyenlege. A Bank a minimum betét - és

hitelösszegeket az MNB által minden naptári negyedév első banki munkanapjára meghirdetett árfolyamok alapján

veszi figyelembe.

A Lombard Extra forint kölcsön előtörlesztése a Lombard Extra forint betét feltörésének minősül. A Bank a határidő

előtt felbontott betétek esetén kamatot nem térít.

Kamatfizetés havonta, 

tőketörlesztés a futamidő 

végén egy összegben

EBKM

%
Futamidő Kamatszámítás módja

Legalább 20 millió forintnak megfelelő összegű megtakarítással* rendelkező magánszemélyek  részére

Konstrukció neve
Éves kamatláb

%

Érvényes:    2020. december 01  -tól/től visszavonásig 

LOMBARD EXTRA

Jelen hirdetményben szereplő kölcsönök értékesítése 2016. március 21 - től visszavonásig 

felfüggesztésre került.

A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank).
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Kezelési költség

Folyósítási díj

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.

Fizetendő díj, költség megnevezése Mértéke Teljesítés esedékessége

A késedelembe esés napján és az azt követő 

törlesztési esedékességkor

egyszeri, alkalmanként

0%

Teljesítés gyakorisága, 

módja

egyszeri

Teljesítés esedékessége

folyósításkor

kamatfizetés napján

 Lombard Extra forint kölcsön esetén 

fizetendő díj, költség megnevezés
Éves mértéke

1%
9

A kölcsönszerződésben meghatározott

A kölcsönszerződésben meghatározott

A késedelmi kamat 

felszámításának első 

napja a késedelembe 

esés napja, utolsó 

napja a teljesítés / 

befizetés számlán 

történő jóváírását 

megelőző nap.

Késedelmi kamat

Késedelmi kamat lejárt tőke -, és 

kamattartozás után

Késedelmi kamat egyéb hiteldíj-fizetési 

kötelezettség után

a kamatelszámoláshoz 

igazodóan, a bankszámla 

terhelésével

0%

Szerződésmódosítási díj 
8

0,00%
11

a szerződés módosításakor0,5%
10

A Bank a késedelmi kamatot a mindenkori jogszabályoknak megfelelő korlátok betartásával számítja föl, 

ideértve különösen a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény rendelkezéseit. Amennyiben 

a meghirdetett mérték számosítása során a Bank azt állapítja meg, hogy a konkrét mérték meghaladja a 

jogszabályok által meghatározott korlátot, a Bank a késedelmi kamat konkrét mértékének a megállapítását és 

felszámítását a jogszabályi korlát betartásával végzi el.  
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Kamatfizetés havonta, 

tőketörlesztés a futamidő 

végén egy összegben

2010. július 02. és 2015. január 30. között benyújtott kölcsönkérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések 

esetén

Konstrukció neve
Éves kamatláb

%
Kamatszámítás módja

Teljesítés gyakorisága, 

módja

Volksbank 

Lombard Extra

euró kölcsön

3,46%
1 havi EURIBOR

4
 alapon,

változó kamatozással,

1 havi rögzítéssel

Kamatfizetés havonta, 

tőketörlesztés a futamidő 

végén egy összegben

Volksbank 

Lombard Extra 

forint betét

2,75%
1 havi BUBOR

3
 alapon,

futamidőn belül fix kamatláb

Volksbank 

Lombard Extra

forint kölcsön

4,75%
1 havi BUBOR

4
 alapon,

változó kamatozással,

1 havi rögzítéssel

Kamatfizetés havonta, 

tőketörlesztés a futamidő 

végén egy összegben

Volksbank 

Lombard Extra 

euró betét

1,46%
1 havi EURIBOR

3
 alapon,

futamidőn belül fix kamatláb

Volksbank 

Lombard Extra 

forint betét

4,75%

Volksbank 

Lombard Extra 

euró betét

3,46%
1 havi EURIBOR

3
 alapon,

futamidőn belül fix kamatláb

Kamatszámítás módja
Teljesítés gyakorisága, 

módja

Volksbank 

Lombard Extra 

forint betét

2,75%
1 havi BUBOR

5
 alapon,

futamidőn belül fix kamatláb

Volksbank 

Lombard Extra

forint kölcsön

5,75%
1 havi BUBOR

6
 alapon,

változó kamatozással,

1 havi rögzítéssel

Kamatfizetés havonta, 

tőketörlesztés a futamidő 

végén egy összegben

2009. április 9 - ig benyújtott kölcsönkérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén

Korábban befogadott ügyletek kamatai

Konstrukció neve
Éves kamatláb

%

A termék esetében a Bank által alkalmazott kamatfelár-változtatási mutató

Volksbank 

Lombard Extra

forint kölcsön

6,75%
1 havi BUBOR

4
 alapon,

változó kamatozással,

1 havi rögzítéssel

Kamatfizetés havonta, 

tőketörlesztés a futamidő 

végén egy összegben

(H0F) Fix felár

(D0F) Fix felár

2015. február 1 - jét követően megkötött 

piaci kamatozású forint alapú 

szerződések

2015. február 1 - jét követően megkötött 

piaci kamatozású deviza vagy deviza 

alapú szerződések

A termék esetében a Bank által alkalmazott kamatváltoztatási mutatók, illetve kamatfelár-változtatási mutatókról szóló 

részletes leírás, magyarázat az MNB honlapján az alábbi linken található:

http://www.mnb.hu/fair-bank

Volksbank 

Lombard Extra

euró kölcsön

5,46%
1 havi EURIBOR

4
 alapon,

változó kamatozással,

1 havi rögzítéssel

1 havi BUBOR
3
 alapon,

futamidőn belül fix kamatláb

2009. április 10-től 2010. július 01-ig benyújtott kölcsönkérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén

Konstrukció neve
Éves kamatláb

%
Kamatszámítás módja

Teljesítés gyakorisága, 

módja
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18500 euró összegű euró alapú hitelkeret és 3 éves futamidő esetén a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 19 575 €

amelyből a törlesztőrészletek összege: 

5 374 581 Ft

5 millió Ft összegű forint alapú hitelkeret és 3 éves futamidő esetén a fogyasztó által fizetendő teljes összeg:

amelyből a törlesztőrészletek összege: 

5\ Minden kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes bankközi irányadó kamatláb növelve

200 bázisponttal.

6\ Minden kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes bankközi irányadó kamatláb növelve

500 bázisponttal.

1\ Minden kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes bankközi irányadó kamatláb növelve

200 bázisponttal.

 Lombard Extra forint kölcsön esetén 

fizetendő díj, költség megnevezés
Éves mértéke Teljesítés esedékessége

Teljesítés gyakorisága, 

módja

0% kamatfizetés napján

a kamatelszámoláshoz 

igazodóan, a bankszámla 

terhelésével

Szerződéskötési díj 2015. január 30 -ig 

befogadott kérelmek esetén

2\ Minden kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes bankközi irányadó kamatláb növelve

400 bázisponttal.

4\ Minden kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes bankközi irányadó kamatláb növelve

600 bázisponttal.

3\ Minden kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes bankközi irányadó kamatláb növelve

400 bázisponttal.

Euró lombard kölcsön esetén a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 18500 euró összegre és 3 éves futamidőre 2 €uró havi deviza számlavezetési

díjjal kalkulálva. A THM kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, úgy,

hogy az ügyfél által teljesítendő fizetések devizában lettek számba véve. A THM értéke havi egyenletes törlesztés feltételezése mellett

került meghatározásra, ettől eltérő törlesztési mód is lehetséges az ügyféllel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Ha az

ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti feltételek vagy a jogszabályok változnak, a THM értéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi sem

az árfolyam- sem a kamatkockázatot. A deviza alapú kölcsönök THM kalkulációja a Sberbank Magyarország Zrt. által jegyzett, a

tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes devizaárfolyamok valamint a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza-

középárfolyama alkalmazásával történt.

7\ Forint kölcsönök esetén a Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió Ft összegű hitelre és 3 éves futamidőre 0 Ft számlavezetési díjjal

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

értéke havi egyenletes törlesztés feltételezése mellett került meghatározásra, a tényleges törlesztési mód ettől eltérő, kamatfizetés havonta,

tőketörlesztés a futamidő végén egyösszegben történik. Ha az ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti feltételek vagy a jogszabályok

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

11\ Abban az esetben, ha 12 hónap alatt egyszer történik előtörlesztés maximum 200.000,- Ft értékben, valamint, ha a kamatperiódus

fordulóján történik az előtörlesztés.

9\ Amennyiben a hátralévő futamidő nagyobb, mint egy év. Az előtörlesztés díja legfeljebb a hátralévő futamidőre eső kamatok összege.

10\ Amennyiben a hátralévő futamidő kisebb, mint egy év. Az előtörlesztés díja legfeljebb a hátralévő futamidőre eső kamatok összege.

8\ A díj alapja a módosítást megelőzően fennálló kölcsöntartozás. Szerződésmódosításonként a módosított szerződés aláírásakor

esedékes, a szerződés módosításával vagy az előtörlesztéssel érintett kölcsöntőke százalékában megadva.

19 503 €

5 374 581 Ft
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