HITELEZÉS
Kapcsolódó költségek és rendelkezések a nem fogyasztóknak nyújtott
hitelekhez kapcsolóan. Érvényes: 2016.03.23-tól
Hitelbírálati díj
Egyszeri hitelbírálati díj:

0,5 % min. 20 000 Ft
max. 300 000 Ft
A hitelbírálati díj megfizetése a hitelkérelem benyújtásával egyidejőleg esedékes, a hitelkérelemben
megjelölt hiteligény összege alapján. 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 hitelelıkészítési díj összegébe beszámításra kerül. Abban az esetben, ha a Takarékszövetkezet a hitelkérelmet
elutasítja, a hitelbírálati díj a hiteldöntést követı 30 napon belül visszafizetésre kerül.
Hitel elıkészítési díj
Egyszeri hitel elıkészítési díj:
1 % min. 20 000 Ft
A hitelbírálati díj megfizetése a hitelszerzıdés aláírásának napján (hitelígérvény kiadása esetén a
hitelígérvény kiadásának napján) esedékes, a szerzıdés (hitelígérvény) szerinti kölcsönösszegre vetítve.
Rendelkezésre tartási jutalék
Rendelkezésre tartási jutalék:
havi 0,25 %
A rendelkezésre tartási díj megfizetése havonta utólag esedékes a hitelszerzıdés szerint rendelkezésre
tartott hitelkeretbıl, hitelösszegbıl az adott hónapban igénybe nem vett részre vonatkozóan.
Egyszeri kezelési költség
Egyszeri kezelési költség:
1 % min. 50 000 Ft
Az egyszeri kezelési költség megfizetése a kölcsön folyósításának napján esedékes a folyósított kölcsön
összegére vetítve.
Rendkívüli ügyintézési díj
Felszólító levél díja (levelenként kerül felszámításra):
3 000 Ft
Felmondó levél díja (levelenként kerül felszámításra)
5 000 Ft
Letiltás, halasztási kérelem:
1 000 Ft
Fizetési meghagyásos eljárás illetéke: a követelt tıke után számított 3 %-os, minimum 3 000 Ft, maximum
450 000 Ft összegő eljárási illeték.
Végrehajtási eljárás illetéke, a végrehajtandó követelés l %-a, minimum 5 000 Ft maximum 200 000 Ft
Zárlati költség lejáratkor, illetve év végi zárlatkor:
2 000 Ft
Prolongálás díja
a kölcsönszerzıdés szerinti lejárati idı módosítása
Prolongációs díj (a prolongált hitelösszeg alapján):
2,5 % minimum 50 000 Ft
2016.02.22. elıtt kötött szerzıdsek esetén:
5 % max. 250 000 Ft
A hosszabbításra vonatkozó szerzıdésmódosítás aláírásának napján esedékes, a prolongált hitelösszeg
alapján.
Törlesztés átütemezés díja
a futamidın belüli törlesztési idıpontok módosítása
Törlesztés átütemezés díja:
2,5 % minimum 50 000 Ft
2016.02.22. elıtt kötött szerzıdsek esetén:
5 % max. 250 000 Ft
Az átütemezéssel érintett szerzıdésbıl eredı fennálló kölcsön összege alapján, megfizetése az
átütemezésre vonatkozó szerzıdésmódosítás aláírásának napján esedékes
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Szerzıdés módosítás díja
a kölcsön- és egyéb járulékos szerzıdések módosítása (kivéve prolongálás és törlesztés átütemezés)
Szerzıdésmódosítási díj 2016.02.21. után kötött szerzıdések esetén:
1,5 % min. 20 000 Ft
max. 250 000 Ft
2016.02.22. elıtt kötött szerzıdések esetén
5 millió Ft hitelööszegig:
1,5 % min. 20 000 Ft
5 millió Ft hitelösszeg felett:
1,5 % max. 250 000 Ft
2015.09.21. elıtt kötött szerzıdések esetén
5 millió Ft hitelööszegig:
10 000 Ft
5 millió Ft hitelösszeg felett :
20 000 Ft
A szerzıdésmódosítási díj a szerzıdés módosításának napján esedékes a módosítással érintett
szerzıdésbıl eredıen fennálló kölcsön összege alapján.
Elıtörlesztés díja
Elıtörlesztési díj:
2%
Az elıtörlesztési díj megfizetése az elıtörlesztés napján esedékes az elıtörlesztett kölcsönösszeg alapján.
Térkép- és tulajdoni lap másolat a TAKARNET-bıl
Elektronikus hiteles tulajdoni lap-másolat lekérés (ingatlanonként):
Térképmásolat lekérés díja (ingatlanonként):
Nem hiteles tulajdoni lap lekérés (ingatlanonként)
Jelzálogjog bejegyzése és törlése
Elsıfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás díja ingatlanonként
Ide tartozik a jelzálogjog törlése, valamint a vételi jog bejegyzése és törlése (ingatlannyilvántartási eljárási illeték)
Jelzálog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása ingatlanonként (ingatlannyilvántartási eljárási illeték)
Bejegyzési kérelem és törlési engedély kiállításának díja (ingatlanonként):

4 200 Ft
3 600 Ft
1 000 Ft

6 600 Ft
12 600 Ft
500 Ft

Hozzájáruló nyilatkozat adása jelzálogjog bejegyzéshez (a Takarékszövetkezetet követı
ranghelyre)
Nyilatkozat kiadásának díja (ingatlanonként):
10 000 Ft
Értékbecslési díj1
Értékbecslés várható díja ingatlanonként (értékbecslı felé fizetendı):

20 000 Ft – 200 000 Ft + ÁFA

Ingatlanok felülvizsgálati díja (helyszíni szemle nélkül)1
2016.02.21. után kötött szerzıdések esetében, ingatlanonként:
2016.02.22. elıtt kötött szerzıdések esetében, ingatlanonként

10 000 Ft + ÁFA
5 000 Ft

Meglévı szakértıi vélemény felülértékelésének díja (helyszíni vizsgálattal)1
értékbecslı felé fizetendı
2016.02.21. után kötött szerzıdések esetében, ingatlanonként:
20 000 Ft + ÁFA
2016.02.22. elıtt kötött szerzıdések esetében, ingatlanonként:
10 000 Ft
Fedezet monitoring díj
Fedezet monitoring díj évente és ingatlanonként:

2 900 Ft

Mőszaki ellenırzés díja
A költségvetési összeg viszonylatában (értékbecslı felé fizetendı):

0,5 + ÁFA %

Készültségi fok megállapítása
Ingatlanonként (értékbecslı felé fizetendı):

1

50 000 Ft + ÁFA

Az ingatlan jellegétıl függıen az értékbecslés, felülvizsgálat, felülértékelés végleges díja a kondíciós listától eltérhet.
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A Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történı zálogjog bejegyzés díja
Közjegyzınek fizetendı díj:

13 000 Ft

Okmányirodai terhelések bejegyeztetésének díja
Díj:
Terhelési és elidegenítési tilalom, opciós jog: okmányiroda számlája alapján.

1 500 Ft

Hitelgarancia díja (Takarékszövetkezetet illeti)
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az AVHGA által – a kezességvállalás után – felszámított díjnak az
ügyfél helyett a takarékszövetkezet általi megfizetés esetén
az ügyfél által meg nem fizetett részre - havi:
2%
A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)
KHR lekérdezés díja (vállalkozásonként):
KHR lekérdezés díja mezıgazdasági ıstermelık esetén (személyenként):
Mulasztások (mezıgazdasági ıstermelık esetén):
Értesítés mulasztás KHR-be kerülés elıtt:
Értesítés mulasztás KHR-be kerülésérıl és KHR-ben történı lezárásáról:

1 000 Ft
1 000 Ft
500 Ft
500 Ft

Igazolás, információ adás díja
Kamat-, fedezeti igazolás, pályázati igazolás (pénzügyi helyzetrıl, saját erı meglétérıl
2 000 Ft
stb), banki információnyújtás (pénzügyi helyzetrıl, követelésekrıl):
Kivéve: negyedéves kamatigazolás a mezıgazdasági hiteleknél:
500 Ft
Hitelszámla forgalmi kimutatás2:
3 000 Ft + 500 Ft/oldal
Egyéb, hitelszerzıdést érintı kimutatás2:
1 000 Ft + 500 Ft/oldal
Forgalom elmaradási jutalék
2016.03.22-t követıen megkötött szerzıdésekre
A vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbözetre

1%/negyedév

Egyéb rendelkezések:
A Takarékszövetkezet igazgatósága fenntartja azon jogát, hogy egyedi megállapodástól függıen eltérhet a
jelen hirdetményben meghirdetett kamatlábaktól.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 10.§ (3) alapján:
„Üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél köteles a tudomásszerzéstıl számított öt munkanapon belül a
szolgáltatót értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos
személyét érintıen bekövetkezett változásról.”
(Szolgáltató = Takarékszövetkezet)

2

2016.02.21. után kötött szerzıdések esetében kerül felszámításra.
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