İS-DRÁVA HITELPROGRAM
Vállalkozók, társas vállalkozások, ıstermelık és egyéb szervezetek részére

Érvényes: 2016.02.22-tıl
Támogatás elıfinanszírozása
Vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, ıstermelık és egyéb szervezetek részére
Futamidı:
max. 1 év
Minimum hitelösszeg:
500 000 Ft
Maximum hitelösszeg:
a támogatás 100 %-a
Éves ügyleti kamat referencia kamatlába1:
Kamatfelár:
1 hónapos BUBOR alapkamat
1,99 %
Kamatfizetés gyakorisága:
1 hónap
Törlesztés esedékessége: lejáratkor vagy a támogatás megérkezésekor.
Szerzıdéses hitelösszeg:
500 eFt – 5 MFt
5 MFt – 30 MFt
30 MFt felett
Egyszeri hitel elıkészítési díj:
10 000 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
Hitelbírálati díj2:
0,5 % min. 20 000 Ft
max. 300 000 Ft
Egyszeri kezelési költség:
1%
Havi rendelkezésre tartási jutalék:
0,25 %
Garancia díj: az AVHGA egyedi döntése alapján
Mezıgazdasági beruházások finanszírozása
Vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, ıstermelık és egyéb szervezetek részére
Futamidı:
1 – 15 év
Minimum hitelösszeg:
500 000 Ft
Éves ügyleti kamat referencia kamatlába1:
Kamatfelár:
1 hónapos BUBOR alapkamat
2,99 % - 3,99 %
Kamatfizetés gyakorisága:
1 hónap
Tıketörlesztési türelmi idı:
max. 2 év
Törlesztés esedékessége: kölcsönszerzıdés szerint.
Szerzıdéses hitelösszeg:
500 eFt – 5 MFt
5 MFt – 30 MFt
30 MFt felett
Egyszeri hitel elıkészítési díj:
10 000 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
2
Hitelbírálati díj :
0,5 % min. 20 000 Ft
max. 300 000 Ft
Havi rendelkezésre tartási jutalék:
0,25 %
Egyszeri kezelési költség:
0,5 %
Garancia díj: az AVHGA egyedi döntése alapján
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Az ügyleti kamat meghatározásánál alkalmazott alapkamat változó, kamatperióduson belül fix mértékő. A
kamatperiódus a hónap elsı naptári napjától a hónap utolsó naptári napjáig tart. A Takarékszövetkezet az
alapkamatot minden naptári hónap 1. munkanapját megelızı 2. banki munkanapon jegyzett 1 havi BUBOR alapján
állapítja meg, és teszi közzé Kondíciós listáiban.
2014.10.20. elıtt megkötött szerzıdésekben meghatározott referencia kamatlábak mindenkori mértékét a
Takarékszövetkezet a Referencia kamatok hirdetményében teszi közzé.
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A hitelbírálati díj megfizetése a hitelkérelem benyújtásával egyidejőleg esedékes. Amennyiben a Takarékszövetkezet
a befogadott hitelkérelem alapján jóváhagyó döntést hoz és ennek ellenére a hitelszerzıdések aláírásától a hiteligénylı
ügyfél egyoldalúan eláll, a hitelbírálati díj a Takarékszövetkezetet illeti. A hitelkérelem jóváhagyottnak minısül,
amennyiben a Takarékszövetkezet a döntésrıl írásban postai úton vagy elektronikus levélben értesíti a hiteligénylıt.
A hitelkérelem jóváhagyottnak tekintendı abban az esetben is, ha a jóváhagyott hitelösszeg a hitelkérelemben
szereplı összeghez képest legfeljebb 20%-kal alacsonyabb vagy az igényelttıl eltérı hitelkonstrukcióban, más
struktúrában, illetve a hitelkérelemben felajánlott biztosítékoktól eltérı más biztosítékok bevonása mellett kerül
jóváhagyásra. Amennyiben az igényelt hitelhez kapcsolódódóan sor kerül a hitelszerzıdés(ek) megkötésére, úgy a
hitelbírálati díj a szerzıdéskötéskor esedékes hitel-elıkészítési díj összegébe beszámításra kerül. Abban az esetben, ha
a Takarékszövetkezet a hitelkérelmet elutasítja, a hitelbírálati díj a hiteldöntést követı 30 napon belül visszafizetésre
kerül.
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İS-DRÁVA HITELPROGRAM
Vállalkozók, társas vállalkozások, ıstermelık és egyéb szervezetek részére

Érvényes: 2016.02.22-tıl
Egyéb költségek támogatás elıfinanszírozása és mezıgazdasági beruházások finanszírozása esetén:
KHR lekérdezés díja:
1 000 Ft
Értékbecslés várható díja (ingatlanonként)3:
20 000 Ft – 200 000 Ft+ÁFA
Ingatlan felülvizsgálati díj3,5:
10 000 Ft + ÁFA/ingatlan
Jelzálogjog bejegyzés díja (Földhivatal felé fizetendı):
12 600 Ft/ingatlan
Jelzálogjog törlése, vételi jog bejegyzése/törlése (Földhivatal felé fizetendı):
6 600 Ft/ingatlan
Bejegyzési kérelem és törlési engedély kiállításának díja:
500 Ft/ingatlan
Tulajdoni lap (nem hiteles) lekérés díja:
1 000 Ft/ingatlan
Elektronikus hiteles tulajdoni lap-másolat (Takarékszövetkezeté):
4 200 Ft/ingatlan
Térképmásolat lekérés díja:
3 600 Ft/ingatlan
Fedezet monitoring díj:
2 900 Ft/év/ingatlan
Okmányirodai terhelési és elidegenítési tilalom ill. opciós jog:
1 500 Ft
Késedelmi kamat mértéke a tıkére (éves):
ügyleti kamat + 6 %
Késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamatra és a kezelési költségre (éves):
6%
Felszólító levél díja:
3 000 Ft/levél
Felmondó levél díja:
5 000 Ft/levél
Hitelszámla forgalmi kimutatás4:
3 000 Ft + 500 Ft/oldal
Egyéb, hitelszerzıdést érintı kimutatás4:
1 000 Ft + 500 Ft/oldal
Éves zárlati költség (évente és lejáratkor esedékes):
2 000 Ft
Prolongálációs díj (a prolongált összeg alapján)5:
2,5 % min. 50 000 Ft
Szerzıdésmódosítási díj5:
1,5 % min. 20 000 Ft
max. 250 000 Ft
Törlesztés átütemezés díja5:
2,5 % min. 50 000 Ft
Elıtörlesztés:
2%

Turisztikai és ipari beruházások finanszírozására
ÚJ Széchenyi Hitelprogram keretében
Vállalkozók, társas vállalkozások és szövetkezetek részére
Futamidı:
Minimum hitelösszeg:
Saját erı:
Éves ügyleti kamat (fix) maximális mértéke:
Kamatfizetés gyakorisága:
Tıketörlesztési türelmi idı:
Törlesztés esedékessége: kölcsönszerzıdés szerint.
Egyszeri hitel elıkészítési díj:
Egyszeri kezelési költség:
Folyósítási jutalék:
Rendelkezésre tartási jutalék:
Elıtörlesztés:

1 – 10 év
500 000 Ft
min. 10 %
6,5 %
1 hónap
max. 2 év
0 Ft
50 000 Ft
0%
0%
díjmentes
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Az ingatlan jellegétıl függıen az értékbecslés, felülvizsgálat, felülértékelés végleges díja a Kondíciós listától eltérhet.
2016.02.21. után kötött szerzıdések esetében kerül felszámításra.
5
2016.02.22. elıtt kötött szerzıdések esetén a díj mértékét a „Hitelezés - Kapcsolódó költségek és rendelkezések” c.
hirdetmény tartalmazza.
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