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Kondíciós lista és Terméktájékoztató 
 Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési  

számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan  
/magánszemélyek részére/ 

 

 

 Érvényes: 2014. október 01-től, visszavonásig 

1. A hitelkeret feltételei: 

1. Fizetési számla nyitása1  

2. Forint-, devizabetét lekötése fizetési számláról vagy állampapír zárolása értékpapírszámlán 

3.  Felhatalmazás a tőketartozás és a kamatok lekötött betétből vagy zárolt értékpapírból való telje-

sítésére2 

2. A hitelkeretre vonatkozó kamatok, díjak, költségek:                                      

A hitelkeret devizaneme: HUF, EUR, USD 

A hitelkeret devizaneme  

szerint: 
HUF EUR, USD3 Esedékesség 

Éves ügyleti kamat (rögzített)  

(referencia kamat-

láb+kamatfelár): 

a futamidőnek megfelelő 

BUBOR4 + 3% / 5%5 

a devizanemnek és  

futamidőnek megfelelő  

LIBOR4 + 3% / 5%5 

Minden hónap 

12-én vagy az 

azt követő el-

ső munkana-

pon 

Teljes hiteldíj mutató (THM):6 7,21% / 9,40%5 

EUR USD 

- 8,39% / 

10,61%5 

8,44% / 

10,66%5 

Minimum igényelhető hitelkeret 

összege: 
500.000 Ft 

Maximum igényelhető hitelkeret 

összege: 
100.000.000 Ft, de legfeljebb a biztosíték összegének 80%-a7 

Futamidő:8 
A biztosíték lejárata, de legfeljebb 12 hó 

(EUR-ban és USD-ben folyósított hitelkeret esetén legfeljebb 3 hó) 

Hitelbírálat: 0 Ft 

Kezelési költség: 5.000 Ft egyszeri díj 

Szerződésmódosítási díj: 0 Ft  

Késedelmi kamat: Ügyleti kamat + a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat9 

A hitelkeret részét képező egyéb 

költség: 
Számlavezetés díja: 259 Ft / 1,05 EUR /hó 

 

Az alábbi feltételek, illetve körülmények bármelyikének fennállása esetén a Bank jogosult egyoldalúan – 

az Ügyfél számára kedvezőtlenül is – megváltoztatni a hitelkamat, a szerződés alapján fizetendő díjak és 

költségek, valamint a késedelmi kamat mértékét:  

 a jogi, szabályozói környezet megváltozása: 

a) a Bank – hitel-, és pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló jogviszonyokat szorosan és közvetlenül 

érintő – tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, 

jegybanki rendelkezés vagy a Bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása; 
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b) a Bank – hitel-, és pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló jogviszonyokat szorosan és közvetlenül 

érintő – tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl. adó) változása, a kötelező tartalékolási szabályok 

változása; 

c) a kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása; 

 

 a pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, így a Bank forrásköltségeinek 

változása, a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, különösen, de nem kizárólagosan: 

 Magyarország hitelbesorolásának változása, 

 az országkockázati felár változása (credit default swap), 

 jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, 

 a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, 

 a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest 

történő elmozdulása, 

 refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója 

elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen beso-

roláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, 

 a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. 

 

Az Ügyfél számára kedvezőtlen, egyoldalú szerződésmódosítást a Bank a módosítás hatálybalépését 

legalább 60 nappal megelőzően az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, valamint a 

honlapján közzétett Hirdetményben teszi közzé, továbbá arról levélben közvetlenül is tájékoztatja az 

Ügyfelet. 

Amennyiben Ügyfél a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a módosítás hatálybalépéséig a 

Hitelkeretszerződést azonnali hatállyal, díjmentesen felmondani, mely esetben a Bank az Ügyféllel 

a változást megelőző kamat, díj, költség és késedelmi kamat mértékével számol el. 

 
                                                 

 
1 A fizetési számla nyitására vonatkozó feltételek, kondíciók, díjak és költségek a fizetési számla típusától függően a mindenkor 
érvényes „Kondíciós lista magánszemélyek részére” és „Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek 
részére”- kondíciós listákban találhatók. 
2 A felhatalmazás a hitelkeret törlesztés elmulasztásának esetére vonatkozik. 
3 Amennyiben a hitelkeret és a biztosíték devizaneme eltér, úgy a kettő közül az egyiknek – vagy a hitelkeret vagy a biztosíték 
devizanemének – HUF-nak kell lennie.  
A devizában meghatározott hitelkeret átváltásakor a 2010/83. Kormányrendeletben meghatározott devizaárfolyam a mérvadó. 
4 BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate) és LIBOR (London Interbank Offered Rate): bankközi referencia kamatláb, a 
kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga. A mindenkor érvényes BUBOR és LIBOR-ok mértékéről bankfióki ügyintézőink-
nél érdeklődhet. 
5 Amennyiben a biztosítéki betét a lekötéskor érvényes Lakossági Ügyfelek Betéti Hirdetményének a Standard Lakossági Forint 
Lekötött Betétek vagy a Standard Lakossági Deviza Lekötött Betétek pontjaiban meghatározott betéti kamatok szerint kerül(t) 
lekötésre, a hitel kamatfelára 3%, a biztosítéki betét ezektől eltérő betéti kamaton történő lekötése esetén a hitel kamatfelára 5%. 
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értéke a fentiekben meghatározott különböző hitel kamatfelárakat tükrözi. 
6 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, 
500.000 Ft kölcsönösszegre, 1 éves (EUR és USD hitel esetén 3 hónapos) futamidőre történt, mely a feltételek változása esetén 
módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyam- és kamatkockázatát. 

  
A THM számításának alapja HUF hitelkeretre 3% kamatfelár esetén: 
Kölcsönösszeg: 500.000 Ft 
Futamidő:  1 év 
Éves ügyleti kamat: 1 éves HUF BUBOR + 3% (jelen konstrukcióban 5,24%) 
Fizetési számla-vezetés díja: 
Kezelési költség: 
Törlesztő-részlet: 

259 Ft/hó 
5.000 Ft egyszeri 
2.183 Ft/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a futamidő végén, egy összegben: 500.000 Ft  

Teljes hiteldíj: 534.304 Ft 
  
A THM számításának alapja HUF hitelkeretre 5% kamatfelár esetén: 
Kölcsönösszeg: 500.000 Ft 
Futamidő:  1 év 
Éves ügyleti kamat: 1 éves HUF BUBOR + 5% (jelen konstrukcióban 7,24%) 
Fizetési számla-vezetés díja: 
Kezelési költség: 
Törlesztő-részlet: 

259 Ft/hó 
5.000 Ft egyszeri 
3.017 Ft/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a futamidő végén, egy összegben: 500.000 Ft  

Teljes hiteldíj: 544.308 Ft 
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A THM számításának alapja EUR hitelkeretre 3% kamatfelár esetén: 
Kölcsönösszeg: 1.609 EUR 
Futamidő:  3 hónap 
Éves ügyleti kamat: 3 hónapos EUR LIBOR + 3% (jelen konstrukcióban 3,18%) 
Fizetési számla-vezetés díja: 
Kezelési költség: 
Törlesztő-részlet: 

1.05 EUR/hó 
5.000 Ft egyszeri 
4,26 EUR/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a futamidő végén, egy összegben: 1.609 EUR  

Teljes hiteldíj: 1.635,50 EUR 
  
A THM számításának alapja EUR hitelkeretre 5% kamatfelár esetén: 
Kölcsönösszeg: 1.609 EUR 
Futamidő:  3 hónap 
Éves ügyleti kamat: 3 hónapos EUR LIBOR + 5% (jelen konstrukcióban 5,18%) 
Fizetési számla-vezetés díja: 
Kezelési költség: 
Törlesztő-részlet: 

1.05 EUR/hó 
5.000 Ft egyszeri 
6,94 EUR/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a futamidő végén, egy összegben: 1.609 EUR  

Teljes hiteldíj: 1.649,06 EUR  
  
A THM számításának alapja USD hitelkeretre 3% kamatfelár esetén: 
Kölcsönösszeg: 2.156 USD 
Futamidő:  3 hónap 
Éves ügyleti kamat: 3 hónapos USD LIBOR + 3% (jelen konstrukcióban 3,23%) 
Fizetési számla-vezetés díja: 
Kezelési költség: 
Törlesztő-részlet: 

1.05 EUR/hó 
5.000 Ft egyszeri  
5,80 USD/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a futamidő végén, egy összegben: 2.156 USD  

Teljes hiteldíj: 2.199,16 USD 

  

A THM számításának alapja USD hitelkeretre 5% kamatfelár esetén: 
Kölcsönösszeg: 2.156 USD 

Futamidő:  3 hónap 
Éves ügyleti kamat: 3 hónapos USD LIBOR + 5% (jelen konstrukcióban 5,23%) 
Fizetési számla-vezetés díja: 
Kezelési költség: 
Törlesztő-részlet: 

1.05 EUR/hó 
5.000 Ft egyszeri        
9,39 USD/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a futamidő végén, egy összegben: 2.156 USD  

Teljes hiteldíj: 2.209,93 USD 

  

 
7 Az igényelhető hitelkeret összegének kiszámítása forint hitelkeret és deviza biztosíték esetén deviza vételi árfolyamon, deviza 
hitelkeret és forint biztosíték esetén deviza eladási árfolyamon történik. 
8 A maximum futamidő, betéti biztosíték esetén amennyiben a fedezetül felajánlott lekötött betét egyszeri lekötésű, annak 
lejáratáig, amennyiben folyamatos, az első kamatperiódus végéig, állampapír biztosíték esetén a biztosítéki értékpapír lejáratáig, 
de legfeljebb 12 hónapig (EUR és USD hitel esetén 3 hónapig) terjedhet.  
9 Ptk. 6:48. § (2) bekezdése szerint az ügyleti kamaton felül az ügyfél a késedelembe esés időpontjától a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott 
pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - egyharmadával megegyező 
késedelmi kamatot köteles fizetni. 
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Terméktájékoztató 

 
Betét fedezete mellett nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hi-

telkeretre vonatkozóan 
 /magánszemélyek részére/ 

 

 

 

 

Érvényes: 2014. október 01-től, a hivatalosan közzétett változásig 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk is aláírta a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi 

szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexet, 

amelyet magára nézve 2009. december 1-től kötelező érvényűnek tart. 

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára és 

az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra. Internetes elér-

hetőség: http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak.  
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1. A hitelkeret célja 

 

A betét fedezete mellett nyújtott hitelkeret átmeneti pénzzavar orvoslására szolgál olyan 

ügyfelek számára, akik nem kívánnak elesni a lekötött betétjük után járó kamatoktól, de 

pénzügyeik rendezéséhez azonnali készpénzre van szükségük. A hitelkeret bármilyen cél-

ra, szabadon felhasználható.  

 

2. A hitel igénylésére jogosultak 
 

Az Igénylő a 18. életévét betöltött devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély lehet, 

aki a KDB Banknál fizetési számlával rendelkezik. A fedezetül felajánlott betét mind forint-

ban, mind devizában elhelyezhető. 

 

3. Futamidő 
 

A maximum futamidő, amennyiben a fedezetül felajánlott lekötött betét egyszeri lekötésű, 

annak lejáratáig, amennyiben folyamatos, az első kamatperiódus végéig, de legfeljebb 12 

hónapig, az EUR-ban és USD-ben folyósított hitelkeret esetében legfeljebb 3 hónapig ter-

jedhet. 

Értékpapír fedezet esetén a hitel lejáratának meg kell előznie a fedezeti értékpapír lejára-

tát, de nem lehet több 12 hónapnál, az EUR-ban és USD-ben folyósított hitelkeret eseté-

ben 3 hónapnál. 

 

4. A hitel mértéke 
 

Minimális kölcsönösszeg: 500.000 Ft          

Maximális kölcsönösszeg: 100.000.000 Ft, de legfeljebb a betét összegének, vagy az 

állampapírok névértékének 80%-a.  

 

5. Törlesztés módja 
 

A hitelkeret futamideje alatt a havi számlavezetési díjon kívül a kamatfizetés is havonta 

esedékes. A tőkerész visszafizetése a futamidő lejártakor egy összegben, a kamat és a 

számlavezetési díj pedig minden hónap utolsó munkanapján válik esedékessé.  

Az egy összegű törlesztés történhet átutalással vagy személyesen, készpénzbefizetéssel a 

Bank pénztárában. 

 

A hitelszerződés megkötésével egyidejűleg Ön felhatalmazza a KDB Bankot arra, hogy a 

kamatok és a tőkerész meg nem fizetése esetén, az egyösszegű tartozást a lekötött betét-

ből vagy zárolt értékpapírokból teljesítse.  

A hitel lejárata előtt Önnek lehetősége van előtörlesztésre is, amely a 2010.03.01. után 

kötött szerződések esetében – amennyiben nem a fedezetül felajánlott betét összegéből 

kerül rendezésre - díjköteles.  

 

6. Díjak, költségek, kamatok 
 

A hitelkerethez kapcsolódó kamatok, költségek, díjak mértékét a mindenkor érvényes 

„Kondíciós lista betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcso-

lódó hitelkeretre vonatkozóan” c. hirdetmény, a számlavezetési szolgáltatásokra vonatkozó 

díjakat, jutalékokat pedig a mindenkori „Kondíciós lista magánszemélyek részére” és 

„Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére” elneve-

zésű kondíciós listáktartalmazzák, amelyek elérhetők bankfiókjainkban, honlapunkon.  

 

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a Bank a változtatás jogát fenntartja. 

Részletes, teljes körű tájékoztatásért kérjük, hívja a KDB Kontaktot vagy keresse  

bankfiókjainkat! 



 

Érvényes: 2014. október 01-től 
Közzététel napja: 2014. szeptember 30. 

7 

Fiókjaink 
 

 

KDB Bankközpont 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Telefon: (1) 374-9700    Fax: (1) 328-5454 

 

 

Astoria fiók 

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 

Telefon: (1) 374-9787, -9789    Fax: (1) 328-5420 

 

 

Bartók Béla úti fiók 

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Telefon: (1) 464-7900    Fax: (1) 328-5426 

 

 

Orczy fiók 

1086 Budapest, Dobozi u. 49-53. 

Telefon: (1) 323-3554   Fax: (1) 328-5424 

 

 

Pesterzsébet fiók 

1201 Budapest, Széchenyi u. 1/A. 

Telefon: (1) 421-4083, -4084, -4085 

Fax: (1) 328-5421 

 

 

Váci utcai fiók 

1052 Budapest, Piarista köz 1. 

Telefon: (1) 374-9469   Fax: (1) 328-5422 

 

 

Kőbányai fiók 

1101 Budapest, Kőbányai út 49. 

Telefon: (1) 323-3558 

Fax: (1) 328-5428 

 

 

 

Fiókjaink nyitva tartása:  

 

Hétfő-Csütörtök: 8.30 – 16.30  

Péntek: 8.30 – 15.30 

 

Váci utcai fiók nyitva tartása:  

Hétfő:8.30 – 18.00 

Kedd - Csütörtök: 8.30 – 16.30  

Péntek: 8.30 – 15.30 

 

 

 

KDB Kontakt (Call Center): 06 (40) 532-532 

Külföldről is hívható szám: +36 (1) 473-4440 

www.kdbbank.eu  

 

http://www.kdbbank.eu/

