
PB Számlahitel HUF 12 30 000 1 000 000

számlára min. 
30.000 HUF/hó 
rendszeres 
jóváírás érkezzen

23,57 20,41 37,64

THM számításánál 
figyelembe vett 
tételek:

kamat: 3 havi BUBOR 
+ 18%
számlavezetés díja: 
299,-Ft/hó                         
Hitel kezelési költség: 
1% min. 3000.- Ft. A 
szerződött hitel 
százalékában

változó 18,1 20,1 3 havi 
BUBOR 18

Kamatperiódus: 
megegyezik a 
naptári 
negyedévvel

havi 0.1%
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Rendkívüli 
ügyintézési díj: 3.000 

Ft Ügyfél kérésére 
kiállított eseti 
igazolások; 

számlaegyenlegek 
díja: 1.000 HUF, 

postai küldemények 
díja: 106 HUF/levél

késedelmi kamat
mértéke: A késedelmes
összeg után 6 %.
Tőketartozás esetén a 6%
késedelmi kamat az
ügyleti kamaton felül
értendő.(A késedelmi
kamat nem haladhatja
meg a szerződésben
kikötött ügyleti kamat
másfélszeresének 3
százalékponttal növelt
mértékét és nem lehet
magasabb, mint a
hitelszerződésre a
fogyasztónak nyújtott
hitelről szóló 2009. évi
CLXII. törvény 17/A. §-
ban meghatározott teljes
hiteldíj mutató maximális
mértéke, azaz a jegybanki
alapkamat 39
százalékponttal növelt
mértéke.)

fizetési felszólító: 
550HUF/kiküldött 
levél, felmondó 
levél díja: 1.430 

HUF/kiküldött levél

• maximum az utolsó három havi 
átlagos nettó jövedelemből származó 
jóváírás 100%-a, amennyiben 3 
hónapnál hosszabb, de 6 hónapnál 
rövidebb ideje érkezik 
munkabér/nyugdíj a Hitelintézeti 
számlára;
• maximum az utolsó három havi 
átlagos nettó jövedelemből származó 
jóváírás 200%-a, amennyiben 6, 
hónapnál hosszabb ideje érkezik 
munkabér/nyugdíj a Hitelintézeti 
számlára;

nem

Kezelési költség

Akciós a 
termék?

Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok

Kedvezmény leírása

Akció 
időtartama

Késedelmi kamat 
mértéke

Egyéb, 
késedelemhez 

kapcsolódó díjak

Egyéb megjegyzések
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A kedvezmény 
igénybevételének 

feltétele

Kezelési 
költség 
mértéke

Megfizetés 
módja

THM számításánál 
figyelembe nem 
veendő egyéb 

költségek, díjak 

Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, 
költségek
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