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KONDÍCIÓS LISTA  
Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 

devizakülföldi magánszemélyek részére1 
 

A hitelkeret feltételei: 

1. Fizetési számla nyitása2  

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

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

A hitelkeretre vonatkozó kamatok, díjak, költségek:                                                     Esedékesség 

A hitelkeret devizaneme: HUF EUR - 

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 
(2011. február 24-ét követően benyújtott kérelmekre) 

0,50% 

Minden hónap 
12-én vagy az 

azt követő első 
munkanapon 

Teljes hiteldíj mutató (THM):3 24,12% 24,42%  - 

Minimálisan igényelhető hitelösszeg: 50.000 Ft 160 EUR - 

Maximálisan igényelhető hitelösszeg:4 700.000 Ft 2.500 EUR - 

Futamidő: 1 év 

Folyósítási díj: Díjmentes 

Egyszeri kezelési költség: 1 % min. 2.000 Ft Keretbeállításkor 

                                                 
1 A munkáltatóval történt együttműködési megállapodás alapján. 
2 A fizetési számla nyitására és vezetésére vonatkozó feltételek, kondíciók, díjak és költségek a mindenkor érvényes „Kondíciós lista 
magánszemélyek részére” és a „Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére” - elnevezésű hirdetményben 
találhatók. 
3 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 HUF fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre: 

Hitelkeret összege: 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: 456.258 Ft 
THM mértéke: 24,12% 

 
A THM számításának alapja EUR fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre: 

Hitelkeret összege: 1.197 EUR (313,11 HUF/EUR) 
Futamidő: 1 év 
Éves ügyleti kamat: 19,50% 
Fizetési számlavezetés díja: 1,05 EUR/hó 
Éves kezelési költség: 12 EUR 
Törlesztő-részlet: 19,72 EUR/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a futamidő végén, egy 

összegben: 1.197 EUR  
Teljes hiteldíj: 1.459 EUR 
THM mértéke: 24,42% 

 
4 Mértéke függ az ügyfélminősítés eredményétől.  
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Felülvizsgálati díj (2016. október 18-ától kötött 
szerződések automatikus hosszabbítása esetén): 

1% min. 2.000 Ft Hosszabbításkor 

Késedelmi kamat: 

A Ptk. 6:48 § szerint a hitelkamaton felül a 

késedelembe esés napjától kezdődően a késedelemmel 
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat egyharmadával megegyező mértékű 
késedelmi kamat.5 

Kényszerhitel kamata:6 18%  

KHR Ügyféltudakozvány díja: Díjmentes 

A hitel részét képező egyéb költség: számlavezetés díja7 259 Ft/hó 1,05 EUR/hó Havonta 

 

A hitelkeret alapján folyósított kölcsön kamatozása a futamidő alatt fix, a Bank részéről egyoldalúan, az ügyfél 

számára hátrányosan nem módosítható. A hitelkeret beállításakor esedékes egyszeri kezelési költséget a Bank 
minden évben egyszer, április 1-jén módosíthatja (emelheti), a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi 

éves fogyasztói árindex mértékével. 

A hitelkeret futamideje a keretbeállítástól számított 1 (egy) év, amely a 2016. október 18.-a után kötött hitelkeret 

szerződések esetében – a Bank ellenkező tartalmú írásbeli értesítése hiányában – automatikusan további 1 (egy) 

évvel meghosszabbodik. Amennyiben a hitelkeret szerződés nem kerül meghosszabbításra, erről a Bank a hitelkeret 
lejáratát 15 nappal megelőzően írásban értesíti az ügyfelet. 

 

 
 

                                                 
5A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a hitelkeret-szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal 
növelt mértékét és nem lehet magasabb, mint a 2009 évi CLXII. törvény 17/F. §-ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 
6 Hitelkeret túllépés esetén a fedezetlen hitelkeretre számolt kamat. 
7 Számlacsomag esetén a havi számlacsomag-díjnak az adott számlacsomagban lévő fizetési számlára eső része. 
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TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ  
 

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 
devizakülföldi magánszemélyek részére 

 
Érvényes: 2017. január 24-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 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 fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret célja 

A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (a továbbiakban: Hitelkeret) az Ügyfél időlegesen jelentkező 
finanszírozási igényeinek kielégítésére, átmeneti pénzzavar leküzdésére szolgál. Szabad felhasználású, 

forintban és euróban igényelhető. 
 

Azon lakossági fizetési számlával rendelkező Ügyfeleinknek ajánljuk, akiknek rendszeres jövedelem 

érkezik Bankunknál vezetett fizetési számlájára, viszont időről időre fizetésüket meghaladó kiadásaik 
vannak.  A Hitelkeret automatikusan, rulírozó módon - a megállapított hitelkeret erejéig - ismételten 

felhasználható.  
 

 
2. A Hitelkeret igénylésre jogosultak 
 

A Hitelkeret igénylő a 18. életévét betöltött, cselekvőképes devizakülföldi magánszemély lehet, aki 
jogosult a Banknál lakossági fizetési számla nyitására.  

 

 

3. Futamidő 
 
A Hitelkeret futamideje 1 (egy) év, amely a 2016. október 18.-a után kötött hitelkeret-szerződések 

esetén - a Bank ellenkező tartalmú előzetes írásbeli értesítése hiányában - automatikusan további 1 

(egy) évvel meghosszabbodik, amennyiben az ügyfél megfelel az ügyfélminősítésen és teljesíti a 8. 
pont szerinti feltételeket. 

 

 
4. A Hitelkeret mértéke 
 
A Hitelkeret magyar forintban és euróban is igényelhető. A minimum igényelhető összeg: 50.000 Ft 

vagy 160 EUR, a maximum összeg az Ügyfél fizetési számlájára érkező 3 havi nettó jövedelem 
átlagának megfelelő összeg - de legfeljebb 700.000 Ft vagy 2.500 EUR.  

 

 

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. Törlesztés 

 

A Hitelkeret kamata havonta esedékes, megfizetése az Ügyfél fizetési számlájának megterhelésével 

történik. A Hitelkeret tőkeösszege a futamidő végén, egy összegben válik esedékessé. 
 

 

7. Díjak, költségek, kamatok 
 

A Hitelkerethez kapcsolódó kamatokat, költségeket, illetve díjtételek fajtáit, számítási módját, 
mértékét és esedékességét a mindenkor érvényes „Kondíciós lista devizakülföldi magánszemélyek 

részére fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan”, a számlanyitásra és -vezetésre 
vonatkozó kondíciókat a „Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek 

részére” tartalmazza, amelyek megtalálhatók bankfiókjainkban, valamint honlapunkon.   
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8. Az igénylés feltételei  
 

- Az igénylő 18. életévét betöltött, cselekvőképes devizakülföldi magánszemély, aki hivatalosan 
igazolható magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik; 

- A Banknál vezetett lakossági fizetési számla megléte; 
- Havi rendszeres jövedelem jóváírás a lakossági fizetési számlán, amely már legalább 3 

alkalommal teljesült (3 hónapos fizetési számla történettel igazolva); 

- Az igénylő nem szerepel a KHR rendszer késedelmes adóslistáján; 
- Az igénylőnek nincs késedelmes tartozása a Bankkal szemben; 

- Az igénylő rendelkezik legalább egy érvényes csoportos beszedési felhatalmazással vagy 
állandó átutalási megbízással a fizetési számlán; 

- Készfizető kezességvállalás. 

 
 

9. Az igényléshez, valamint a hitelképesség vizsgálatához szükséges benyújtandó 
dokumentumok, igazolások 
 

- Kitöltött és aláírt Hitelkérelmi nyomtatvány; 
- Szerződési tájékoztató ügyfél által aláírt példánya; 

- Adatkezelési nyilatkozat ügyfél által aláírt példánya; 
- KHR tájékoztató és nyilatkozat ügyfél által aláírt példánya; 

- A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a túlzott eladósodottság kockázatairól ügyfél által aláírt 
példánya; 

- Érvényes útlevél, tartózkodási engedély; 

- Magyarországi tartózkodási helyet igazoló dokumentum; 
- Alkalmazott esetén: 15 napnál nem régebbi eredeti munkáltatói jövedelemigazolás a Bank 

formanyomtatványán kitöltve; 
- Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, amelyre az ügyfél jövedelme érkezik; 

- Meglévő, más hitelintézetnél fennálló kölcsönszerződés(ek) másolata; fizetési számlához 

kapcsolódó hitelkeret és hitelkártya esetén a hitelkeret szerződés(ek) másolata és utolsó 3 
havi számlakivonat arról a számláról, amelyről a törlesztés történik; 

- Megbízás csoportos beszedésre vagy állandó átutalásra vonatkozóan (amennyiben még 
nincs). 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hitelképesség vizsgálatához szükséges dokumentumokat, 
igazolásokat az igénylést követő 8 munkanapon belül kell a Bank részére benyújtani. Az 

adatszolgáltatásnak teljesnek és pontosnak kell lennie a hitelképesség vizsgálat megfelelő elvégzése 
érdekében. Amennyiben a dokumentumok nem kerülnek benyújtásra, úgy a Bank jogosult a 

Hitelkérelmet ezzel az indokkal is elutasítani. 
 

A hitelbírálat 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 

 
 

Bartók Fiók 
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

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

 
 

Váci Fiók 
1052 Budapest, Piarista köz 1. 

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

 

Kőbánya Fiók 
1101 Budapest, Kőbányai út 49. 

Telefon: (1) 328-3558 Fax: (1) 328-5428 
 

 

 
Fiókjaink nyitva tartása:  

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

 

 
 

 
KDB Kontakt: (40) 532-532 

Külföldről is hívható szám: +36 (1) 473-4440 
www.kdbbank.eu  

http://www.kdbbank.eu/

