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Hirdetmény 

Kondíciós lista és Terméktájékoztató 

SIGNAL életbiztosítással fedezett személyi kölcsönre vonatkozóan 
/magánszemélyek részére/ 

Nem forgalmazott termék 

                                                         

1. A kölcsön feltételei: 

1. Forint folyószámla nyitása1 

2. Minimum havi 50.000 Ft jövedelem-jóváírás a folyószámlán 

3. Életbiztosítás megkötése a SIGNAL Biztosító Zrt.-vel2 

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek                                    Esedékesség                              

Éves ügyleti kamat (rögzített): 14,25%  

Minden hónap 10-e vagy 

azt követő első banki 
munkanap 

Teljes hiteldíj mutató (THM):3 20,97% 

Minimálisan igényelhető kölcsön összeg: 100.000 Ft 

Maximálisan igényelhető kölcsön összeg:4 5.000.000 Ft 

Futamidő:5 3-60 hó 

Hitelbírálati díj: Ingyenes 

Kezelési költség: 2 % Folyósításkor  

KHR Ügyféltudakozvány díja: Az adatlekérdezés díjmentes 

Előtörlesztési díj (előtörlesztett összegre vetítve): 

2010.03.01. 
előtt kötött 

szerződésekre 

2010.03.01. 
után kötött 

szerződésekre 
Részleges vagy teljes 

előtörlesztéskor  

3%6 0,50-1,00 %7 

Szerződésmódosítási díj (fennálló 

tőketartozásra):8 
3% Szerződésmódosításkor  

Késedelmi kamat: 
Ügyleti kamat+Ptk.-ban, és a 2009. évi 162-es 
törvényben meghatározott késedelmi kamat9  

                                                 
1 A folyószámla nyitására vonatkozó feltételek, kondíciók, díjak és költségek a mindenkor érvényes „Kondíciós lista magánszemélyek részére” – c. 
hirdetményben találhatók. 
2 Az elfogadható életbiztosítások fajtáit és feltételeit a melléklet – vonatkozó Terméktájékoztató - tartalmazza. 
3 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - 500.000 Ft 
kölcsönösszegre, 1 éves futamidőre - történt, mely a feltételek változása esetén módosulhat.  

 
A THM számításának alapja Signal életbiztosítás fedezetű személyi kölcsönre: 
Kölcsönösszeg: 500.000 Ft 
Futamidő:  1 év 
Éves ügyleti kamat: 14,25% 
Folyószámla-vezetés díja: 259 Ft/hó 
Egyszeri kezelési költség: 10.000 Ft 
Törlesztő-részlet: 5.938 Ft/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a futamidő végén, egyösszegben: 

500.000 Ft 
Teljes hiteldíj: 584.358 Ft 
 

4 A fedezetként felajánlott biztosítási kötvény mindenkor érvényes visszavásárlási értékének 90%-a, de maximum 5.000.000 Ft. 
5 Nem lehet hosszabb, mint a fedezetként felajánlott biztosítási kötvény lejárata. 
6 Mértéke a fennálló tőketartozásra számolva minimum 5.000 Ft. 
7 A 2009. évi CLXII. törvény 24. § (2)-(4), (6) bekezdése alapján. Az előtörlesztés összege nem lehet kevesebb, mint 10,000 Ft. 
8 A szerződésmódosításra vonatkozóan a Terméktájékoztató nyújt bővebb felvilágosítást. 
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Hirdetmény 

A hitelhez kapcsolódó egyéb szolgáltatás díja: Forint fizetési számla díja: 259 Ft/hó 

   

                                                                                                                                                         
9 Ptk. 301. § (3) 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. A késedelmi kamat nem 
lehet magasabb, mint az ügyleti kamat másfélszeresének  3 százalékponttal növelt mértéke. 


