34/2014. számú ügyviteli utasítás 10. számú melléklete

HIRDETMÉNY
Gazdahitel – Gazdakártya konstrukcióhoz
Hatályos: 2014. március 15-től

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Megnevezés
Havi számlavezetési díj
Bankon kívüli papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka
Bankon kívüli elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Bankon belüli papíralapú forint átutalási
megbízás jutaléka
Bankon belüli elektronikus forint átutalási
megbízás jutaléka
Egyéb forgalmi jutalékok
Látra szóló kamat

Díjtétel

Esedékesség

A Bank Hirdetménye szerint

II. A Gazdakártya* kondíciói
Megnevezés
Éves kártyadíj 1-15 millió Ft-os hitelkeret esetén
Társkártya díja kártyánként (maximum 3 társkártya)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját)
ATM készpénzfelvétel (saját)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs)
ATM készpénzfelvétel (integrációs)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen belföldi)
ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi)
Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön)
ATM készpénzfelvétel (külföldön)
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját)
ATM egyenleg lekérdezés (saját)
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs)
ATM egyenleg lekérdezés (integrációs)
Vásárlás belföldön
Vásárlás külföldön
Kártyaletiltás
Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően)
PIN újragyártatás díja
Kártya gyártatás díja (adatmódosítás, sérülés esetén)
Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya
Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás)
Napi tranzakció szám maximum (ATM)
Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét +
POS vásárlás)
Az újonnan kibocsátásra kerülő Gazdakártya (fő és
társkártya/ák) érvényességi ideje

Díjtétel
15.000,- Ft
4.000,- Ft
Nem lehetséges
60,- Ft + 0,9 %
Nem lehetséges
60,- Ft + 0,9 %
Nem lehetséges
250,- Ft + 0,9 %
Nem lehetséges
4,- EUR + 1,6 %
50,- Ft
50,- Ft
50,- Ft
50,- Ft
0,3 % max. 6.000,- Ft
0,3 % max. 21,- EUR
2.000 Ft
1.000 Ft
500,- Ft
1.000,- Ft

Esedékesség
Kártyaigénylést követően
Kártyaigénylést követően

Elszámolás beérkezésének
napja

-

500.000 Ft

-

1.000.000 Ft
5 db / nap

-

10 db / nap

-

3 év

-

*Gazdakártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi számlához kapcsolódóan más
vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet.

2

III. Gazdahitel kondíciói
Megnevezés
Hitelösszeg:
Futamidő:

Mérték

1.000.000,- Ft-tól - 15.000.000,- Ft-ig, egymillió-forintonként emelkedő összegben
minimum 91 nap maximum 3 év.
Referenciakamat: 1 havi BUBOR
Kamatfelár: 4,5 %pont /év

Ügyleti kamat:

Kezelési költség

Késedelmi kamat:

Esedékesség

Amennyiben az ügyfél bármely fizetési kötelezettségével
késedelembe esik, a Hitelintézet jogosult a kamatfeláron felül
+ 4%/év kamatfelárat felszámítani

0,8 %/ év

Naptári negyedévente, a negyedév
utolsó munkanapján esedékes (a
kamat megfizetése a hitelkeret terhére
is történhet)

Naptári negyedévente, a negyedév
utolsó munkanapján esedékes (a
kezelési költség megfizetése a
hitelkeret terhére is történhet)

A késedelmes tőketartozásra ügyleti kamat + 6 % pont /év,
minden egyéb késedelmes tartozásra 6 %/év

Agrár-Vállalkozási
Az Alapítvány készfizető kezessége maximum a mindenkori
Hitelgarancia
hitel tőke összegének 80 %-a. A díjfizetés alapja a
Alapítvány által
kezességvállalással érintett teljes tőkeösszeg.
nyújtott kezesség díja:
Az alapítványi kezességvállalás díja – nem az egyedi feltételű
kezességekre általános érvénnyel megállapított díjmértékek,
hanem – az AVHGA Üzletszabályzat 2. számú mellékletét
képező
Hirdetmény
I.1.
pontjában
rögzített
forgóeszközhitelekre vonatkozó kedvezményes – évenkénti –
díj.
Amennyiben a támogatási jogszabályok alapján a Hirdetmény
I.1 pontjában rögzített forgóeszköz hitelekre vonatkozó
kedvezményes díjon a kezesség nem nyújtható, úgy az
Alapítvány a mindenkori Hirdetményében rögzített díjakon
vállal kezességet, amennyiben azok nyújtásának feltételei
fennállnak. Az AVHGA Üzletszabályzatának elérhetősége:
http://www.avhga.hu / Letölthető dokumentumok / Hatályos
Üzletszabályzat

A díj megfizetése a készfizető
kezességi
szerződés
hatálybalépésének
feltétele.
A
kezességi díj a hitelkeret terhére is
teljesíthető.

Polgári Bank Zrt.

