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Kondíciós lista  

Magánszemélyek részére 
 Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 

 
Érvényes: 2014. augusztus 18-tól, visszavonásig 

1. A hitelkeret feltételei: 

1. Fizetési számla nyitása1  

2. Jövedelem jóváírás a fizetési számlán, amely már legalább 3 alkalommal megtörtént 

3.  Érvényes csoportos beszedési felhatalmazás vagy állandó átutalási megbízás a fizetési számlán 

2. A hitelkeretre vonatkozó kamatok, díjak, költségek:                                Esedékesség 

A hitelkeret devizaneme: HUF 

Éves ügyleti kamat (rögzített): 19,50% 
Minden hónap 12-én 

vagy az azt követő első 

munkanapon 
Rendelkezésre tartási jutalék éves díja a ki 

nem használt keret összegére vonatkozóan, a 
2011. február 24-ét követően benyújtott kérelmekre 

0,5% 

Teljes hiteldíj mutató (THM):2 24,03 % 

Minimálisan igényelhető hitelösszeg: 50.000 Ft 

Maximálisan igényelhető hitelösszeg:3 700.000 Ft 

Futamidő: 1 év (meghosszabbítható) 

Folyósítási díj: Ingyenes 

Egyszeri kezelési költség: 1 % min. 2.000 Ft 
Keretbeállításkor/ 

hosszabbításkor 

Késedelmi kamat: 
Ügyleti kamat+Ptk-ban meghatározott késedelmi 

kamat4  

                                                 
1 A fizetési számla nyitására vonatkozó feltételek, kondíciók, díjak és költségek a mindenkor érvényes „Kondíciós lista 
magánszemélyek részére” - kondíciós listában található. 
2 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, 
375.000 Ft kölcsönösszegre, 1 éves futamidőre történt, mely a feltételek változása esetén módosulhat. A THM mutató értéke 
nem tükrözi a hitel árfolyam- és kamatkockázatát. 
  A THM számításának alapja fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre: 

Kölcsönösszeg: 375.000 Ft 
Futamidő: 1 év 
Éves ügyleti kamat: 19,50% 
Fizetési számlavezetés díja: 259 Ft/hó 
Éves kezelési költség: 3.750 Ft 
Törlesztő-részlet: 6.178 Ft/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a 

futamidő végén, egy összegben: 375.000 Ft  
Teljes hiteldíj: 455.994 Ft 

 
3 Mértéke függ az ügyfélminősítés eredményétől.  
4 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 egyharmadával megegyező mértékű kamatot köteles fizetni. 
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Kényszerhitel kamata:5 21 %  

KHR Ügyféltudakozvány díja:  Az adatlekérdezés díjmentes. 

A hitel részét képező egyéb költség: Számlavezetés díja: 259 Ft/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; 

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 

besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, 

 a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának változása; 

 az Ügyfél kockázati megítélésének megváltozása: 

a) az Ügyfél, illetve a kölcsönügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Bank 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy belső 

adósminősítési szabályzata alapján – különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és 

fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra –, ha azt az új kockázati kategóriába 

történő átsorolás az értékvesztés és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének 

változtatását teszi indokolttá; 

b) a Bank vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy 

belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, 

illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati 

kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását 

teszi indokolttá. 

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 

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

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

                                                 
5 Hitelkeret túllépés esetén a fedezetlen hitelkeretre számolt kamat. 
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Terméktájékoztató  

 
Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre  

vonatkozóan 
/magánszemélyek részére/ 

 

 

Érvényes: 2014. augusztus 18-tól, 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 szíves figyelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 

fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő 

alkalmazásokra. Internetes elérhetőség: http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak. 

 

 

 

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak
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1. A kölcsön célja 
 

A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret az ügyfél időlegesen jelentkező finanszírozási 

igényeinek kielégítésére, átmeneti pénzzavar leküzdésére szolgál. Szabad felhasználású, 

forintban igényelhető. 

 

Azon lakossági fizetési számlával rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akiknek rendszeres 

jövedelem érkezik Bankunknál vezetett fizetési számlájára, viszont időről időre 

fizetésüket meghaladó kiadásaik vannak.  A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 

automatikusan, rulírozó módon - a megállapított hitelkeret erejéig - ismételten 

felhasználható.  

 

 

2. A kölcsönigénylésre jogosultak 
 

A kölcsönigénylő a 18. életévét betöltött, cselekvőképes devizabelföldi magánszemély 

lehet, aki Bankunknál lakossági fizetési számlát nyithat.  

 

 

3. Futamidő 
 

A hitelkeret futamideje 1 év. Amennyiben nem kerül meghosszabbításra, a hitel - 

kamataival együtt - egy összegben fizetendő vissza. Abban az esetben, ha a hitel a 

futamidő alatt problémamentes, úgy a hitelkeret meghosszabbítható.  

 

 

4. A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret mértéke 
 

A minimum igényelhető összeg: 50.000 Ft, maximum az ügyfél fizetési számlájára 

érkező 3 havi nettó jövedelem átlagának megfelelő összeg - de legfeljebb 700.000 Ft.  

 

 

5. A hitelkeret mértékének meghatározása 
 

A hitelkeret mértékét – azaz a nettó jövedelemhez viszonyított százalékos arányát – a 

Bank ügyfélminősítő rendszer segítségével, ügyfélcsoportokba való besorolás útján 

határozza meg.  

 

 

6. Díjak, költségek, kamatok 
 

A hitelkerethez kapcsolódó kamatokat, költségeket, illetve díjtételek fajtáit, számítási 

módját, mértékét és esedékességét a mindenkor érvényes „Kondíciós lista 

magánszemélyek részére fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan”, a 

számlanyitásra vonatkozó kondíciókat a „Kondíciós lista magánszemélyek részére” 

tartalmazza, amelyek megtalálhatók bankfiókjainkban, valamint honlapunkon.   

 

 

7. Az igénylés feltételei  
 

- 18. életévét betöltött, cselekvőképes devizabelföldi magánszemély 

- KDB Banknál vezetett fizetési számla megléte 
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- Havi rendszeres jövedelem jóváírás (munkabér, nyugdíj, tiszteletdíj, eltartás, 

egyéb jóváírások) a fizetési számlán, amely már legalább 3 alkalommal teljesült 

(3 hónapos fizetési számla történet alapján) 

- Az Igénylő nem szerepel a KHR rendszer adóslistáján (még passzív státuszban 

sem) 

- Az Igénylőnek nincs késedelmes tartozása a KDB Bankkal szemben 

- Az Igénylő rendelkezik legalább egy érvényes csoportos beszedési 

felhatalmazással vagy állandó átutalási megbízással a fizetési számlán 

 

 

8. Az igényléshez szükséges dokumentumok 
 

- Kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány 

- Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya 

- Adóazonosító jel 

- Alkalmazott esetén: 15 napnál nem régebbi eredeti munkáltatói 

jövedelemigazolás 

- Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány, és az utolsó havi fizetésiszámla-kivonat 

vagy nyugdíjszelvény másolata 

- Egyéni vállalkozó esetén: egyéni vállalkozói igazolvány másolata vagy 

regisztrációról szóló kinyomtatott internetes visszaigazolás, nemleges adóigazolás 

köztartozásról, előző évi APEH jövedelemigazolás, utolsó háromhavi bérjegyzék 

   

 

 

A kölcsön bírálata során egyéb dokumentumok is bekérhetőek. 

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

 

Részletes, teljes körű tájékoztatásért kérjük, keresse bankfiókjainkat! 
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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 Fiók 

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Telefon: (1) 464-7904    Fax: (1) 328-5426 

 

 

Orczy Fiók 

1086 Budapest, Dobozi u. 49-53. 

Telefon: (1) 323-3555   Fax: (1) 328-5424 

 

 

Pesterzsébet Fiók 

1201 Budapest, Széchenyi u. 1/A. 

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

Fax: (1) 328-5421 

 

 

Váci Fiók 

1052 Budapest, Piarista köz 1. 

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

 

 

 

Fiókjaink nyitvatartása:  

Hétfő- Csütörtök: 8.30-16.30, Péntek: 8.30-15.30 

 

Váci utcai fiók nyitva tartása:  

Hétfő - csütörtök: 8.30 - 18.00 

Péntek: 8.30 - 17.00 

 

 

 

KDB Kontakt: (40) 532-532 

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

www.kdbbank.eu 

http://www.kdbbank.eu/

