
                                                                                                        Polgári Takarékszövetkezet  

ÁTSTRUKTURÁLT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE, Hatályo s: 2011.09.01-tól 
 
Kölcsön összege:  minimum 10 000 Ft,  maximum a kiváltásra kerülı hitelen fennálló hiteltartozás (tıke + járulékok) ezer 
forintra lefelé kerekített összege.  
 
Kölcsön futamideje: 1-24 hónap 

Kamat mértéke 1: évi 19,50% a fennálló t ıketartozás után   
 

Díjak és költségek 1: 
 
KHR lekérdezés díja:                 400 Ft/tétel lekérdezésenként, mely a kölcsönigénylés benyújtásával fizetendı 
 
 
Számlavezetési díj:    Takarék Alap számlacsomag havi díja 199 Ft/hó. A számláról a törlesztı részlet    
                                                                díjmentesen kerül beszedésre.  
 
                                                                 Egy lakossági fizetési számla vezetése kötelezı feltétel.  
 

 
THM értéke 2: 27,16% (100 000 Ft hitelösszegre és 2 év futamid ıre). 
 
1 A Hitelintézet a jelen Hirdetményben feltüntetett kamat, díj vagy költség változtatásának jogát fenntartja, azokat a már 

fennálló hitelszerzıdésekre vonatkozóan kizárólag a Hitelintézet és az ügyfelek között megkötött egyedi szerzıdésben, 
illetve az ahhoz kapcsolódó általános feltételekben meghatározottak szerint jogosult egyoldalúan módosítani. 

2 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a 
feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön 
kamatkockázatát. 

 

2. Egyéb díjak 1 
Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség 

Elıtörlesztési díj  díjmentes  

Rendkívüli levelezési díj 200 Ft / levél Értesítés megküldésével egyidejőleg 

Ügyfél kérésére kiállított igazolások, 
számlaegyenlegek díja (ide nem értve a törlesztési 
táblázatot, melyet a Hitelintézet díjmentesen 
bocsát az ügyfél rendelkezésére) 

1.000 Ft Kérelem benyújtásával egyidejőleg 

Fizetési felszólítás díja 520 Ft/levél Fizetési felszólítás megküldésével egyidejőleg 

Hitelfelmondási értesítı díja 1 360 Ft/levél 
Hitelfelmondási értesítı megküldésével 

egyidejőleg 

 

3. Késedelmi kamat mértéke: 

Megnevezés Kamat mértéke (%/év) 

Késedelmi kamat a késedelmes tıkére az ügyleti kamaton felül 6 % 

Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % 

 
A THM (teljes hiteldíj mutató)  értékének meghatározása  

A THM számításának képlete: 

 
(Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggı, az elsı hitelfolyósításig fizetendı költséggel, 
D1: az 1 sorszámú törlesztırészlet vagy díjfizetés összege, m:  a hitelfolyósítások száma, m’ az utolsó törlesztırészlet vagy 
díjfizetés sorszáma, tk:  az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden ezt követı hitelfolyósítás idıpontja közötti idıtartam 
években és töredékévekben kifejezve ezért t1=0, s I: az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden egyes törlesztırészlet vagy 
díjfizetés idıpontja közötti idıtartam években és törtévekben kifejezve,  X: THM értéke) 
 


