
Általános Kondíciós Lista Érvényes: 2014.07.31.-től

Vállalati ügyfelek részére

Hiteligérvény kibocsátása

Hitelbírálati díj

Projektvizsgálati díj (projekt összegre vetítve)

Keretbeállítás díja (beállított keret összegére számítva)

Hitelfolyósítási jutalék (folyósított összegre számítva)

Kezelési költség (egyszeri díj)

Rendelkezésre tartási jutalék

Külön eljárási díj*

Előtörlesztési díj (előtörlesztett összegre vetítve)

Különdíj**

Szerződéskötési díj (szerződött összegre vetítve)

Hiteligérvény kibocsátása Hiteligérvény átvételekor

Hitelbírálati díj

Projektvizsgálati díj (projekt összegre vetítve) A költség felmerülésekor

Keretbeállítás díja (beállított keret összegére számítva) Hitelkeret beállításakor

Hitelfolyósítási jutalék (folyósított összegre számítva) Folyósításkor

Rendelkezésre tartási jutalék

Külön eljárási díj* A kötelezettség felmerülését követő 5. banki munkanapon

A költség felmerülésekor

Előtörlesztési díj (előtörlesztett összegre vetítve) Az előtörlesztett összeg terhelésével egy időben

Különdíj** A kötelezettség felmerülését követő 5. banki munkanapon

Szerződéskötési díj (szerződött összegre vetítve)

1%, minimum 50.000,- Ft

Kezelési költség (egyszeri díj, a beállított keret, vagy a 

folyósított összegre vetítve)

50.000,- Ft

1%, minimum 50.000,- Ft/hitelbírálat

1%, minimum 150.000,- Ft/projekt

1%, minimum 50.000,- Ft

1,5%, minimum 50.000,- Ft

Évi 1% az igénybe nem vett hitelösszegre számolva

* A különeljárási díj akkor fizetendő, ha ügyfél a kölcsön-, illetve hitelszerződésben vállalt nem pénzügyi jellegű kötelezettségeinek (pl. éves/negyedéves adatszolgáltatás) 30 napnál 

nagyobb késedelemmel tesz eleget, illetve hitelkeret esetén a meghosszabbításhoz szükséges hiánytalan dokumentációt és hiteligénylést az ügyfél a keret lejáratát megelőző 15. napig 

nem nyújtja be és lejáratkor a hitelkeretből eredő teljes tartozást nem fizeti vissza.

** Amennyiben ügyfél nem teljesíti kölcsön-, hitelszerződésben kötelező számlaforgalmat, úgy a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbségre vetítve a Bank részére különdíjat 

köteles fizetni. Megfizetése a szerződéskötéstől számított 12 hónap, illetve a 12 hónap egész számú többszörösei után végzett felülvizsgálatok időpontját követően esedékes. 

Külön hirdetményben nem szabályozott vállalati ügyfelek részére nyújtott hitel-, illetve kölcsönügyletek esetében a 

jelen hirdetményben foglaltat kondíciók érvényesek kivéve, ha hitel-, illetve kölcsönszerződésben a felek eltérően 

nem rendelkeznek.  

Jelen Hirdetmény azon ügyfelekre vonatkozik, amelyeknek számlavezetésére az Általános Kondíciós Lista 

- Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói - Standard Vállalati Bankszámla hatályos.

Díjak

1%, minimum 50.000,- Ft

Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak, jutalékok

Díjak elszámolásának esedékessége

Szerződésmódosítás/prolongáció díja (a módosított/prolongált 

hitelösszegre számítva)

Folyósításkor, részfolyósítás esetén az első folyósításkor vagy a hitelkeret 

beállításakor

Folyósításkor, részfolyósítás esetén az első folyósításkor vagy a hitelkeret 

beállításakor

Hitelkeret esetén a kamatfizetéssel egy időben, egyéb esetben a 

rendelkezésre tartási időszak utolsó napján

Folyósításkor, részfolyósítás esetén az első folyósításkor vagy a hitelkeret 

beállításakor

Szerződésmódosítás/prolongáció díja (a módosított/prolongált 

hitelösszegre számítva)

20.000,- Ft/hét

1%, minimum 50.000,- Ft 

1%, minimum 50.000,- Ft

1%, minimum 20.000,- Ft

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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