
 

 
 
 

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT  
lakossági ügyletek deviza kölcsöneihez 

 
Devizakölcsönök esetén az alábbi kockázatok állnak fenn, amelyeket az Ügyfélnek figyelembe kell 
vennie: 
 
Mivel a folyósítás devizában történik a Bank a devizakölcsön összegét a folyósítást megelőzően 
forintra átszámítja. Ilyenkor deviza vételi árfolyamot alkalmaz (azaz megvásárolja az Ügyféltől a 
devizaösszeget, és annak ellenértékét forintban fizeti ki). A kölcsön törlesztésekor ugyanez játszódik 
le, csak fordítva: azaz amikor az Ügyfél forintban fizeti meg a törlesztőrészleteket a Bank azt deviza 
eladási árfolyamon számítja át devizára (azaz mintha devizát adna el az Ügyfélnek). 
 
A deviza árfolyamok közül a vételi árfolyam alacsonyabb az eladásinál. A különbség mértéke 
változó. Ez változatlan árfolyam mellett egy pl. tízmilliós összegű hitelnél legalább néhány tízezer 
forinttal, de szélsőséges esetben akár százezer forint nagyságrendű többletköltséget is 
eredményezhet. 
 
A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) az a belső kamatláb, amely mellett az Ügyfél által 
visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az Ügyfél általa kölcsön folyósításával bezárólag a kölcsönnel 
kapcsolatosan fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. Devizakölcsön esetén a THM 
vonatkozásában a forintban teljesített kifizetéseket kell alapul venni – kivéve ha mind a kölcsön 
folyósítása, mind a kölcsön visszafizetése a kölcsön devizanemében történik. A THM mutató mértéke 
nem tükrözi a deviza alapú kölcsönök árfolyamkockázatát. 
 
A kölcsön törlesztőrészlete két részből tevődik össze: a tőketörlesztő részletből és a 
kamatfizetésből. A devizában felvett kölcsönöknél mindkettő nagysága változhat – ellenétben a 
forint alapú kölcsönökkel – az adott devizanem árfolyamváltozásainak függvényében, másrészt az 
adott deviza kamatának függvényében. Ugyanakkor a forint árfolyamának erősödése esetén a havi 
törlesztőrészletek nagysága csökkenhet is. 
 
A devizakölcsönök kamatai a külföldi kamatok ingadozása miatt is változhat: a külföldi kamatok 
esetleges növekedése (a külföldi hiteles drágulása) előbb-utóbb a belföldi devizakölcsönöknél is kifejti 
a hatását. 
 
A fentiek alapján annak, aki devizakölcsönt vesz fel, figyelembe kell vennie az árfolyamkockázatot, a 
kölcsön fentiekben leírt járulékos költségeit, valamint a kamatváltozás lehetőségét. 
 
Kijelentem, hogy a fent ismertetett kockázatokat megismertem, a jelen nyilatkozatot megértettem, az 
abban foglaltakat tudomásul vettem. Kijelentem továbbá, hogy a Sberbank Magyarország Zrt.-vel a 
devizakölcsön szerződést a fentiekben ismertetett költségek és kockázatok teljes körű ismeretében 
kötöm / kötöttem meg. 
 
 

Ügyfél 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 

1.       2. 


