
 
 

KONDÍCIÓS LISTA 
Fizetési számlakövetelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott fizetési számlához kapcsolódó 

hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 
 

Érvényes: 2019. február 11-étől 

Közzététel napja: 2019. február 8. 

1. A hitelkeret feltételei 
- Fizetési1 és óvadéki vagy értékpapír számla nyitása 

- Fizetési számla követelés elhelyezése forintban vagy devizában vagy állampapír zárolása értékpapírszámlán 

- Felhatalmazás a tőketartozás és a kamatok fizetési számlán nyilvántartott követelésből vagy zárolt állampapírból való 

teljesítésére (a hitelkeret törlesztés elmulasztásának esetén) 
 

2. A hitelkeretre vonatkozó kamatok, díjak, költségek 

A hitelkeret devizaneme szerint: HUF EUR2 USD2 

Éves ügyleti kamat: 
Rögzített (referencia kamatláb+kamatfelár). 

a futamidőnek 

megfelelő BUBOR3 + 

3% / 5%4 

a futamidőnek 

megfelelő LIBOR3 + 

3% / 5%4 

a futamidőnek 

megfelelő LIBOR3 + 

3% / 5%4 

Kamatfizetés esedékessége: A Hitelkeret kamata havonta esedékes. 

Minimum igényelhető összeg: 500.000 Ft 

Maximum igényelhető összeg:  
Az igényelhető hitelkeret összegének kiszámítása forint 

hitelkeret és deviza biztosíték esetén deviza vételi 

árfolyamon, deviza hitelkeret és forint biztosíték esetén 

deviza eladási árfolyamon történik. 

100.000.000 Ft,  

de legfeljebb a biztosíték összegének 80%-a 

Futamidő: 
1 - 12 hó, de legfeljebb a biztosíték lejárata 

(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  

Előtörlesztési díj: Az előtörlesztett összeg 0,5%-a, maximum 10.000 Ft 

Késedelmi kamat: 

Ügyleti kamat + a késedelembe esés időpontjától kezdődően a 

késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat egyharmadával megegyező mértékű késedelmi kamat, 

de legfeljebb a Kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat 

másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, amely 

összességében nem lehet magasabb, mint a hitel típusra 

meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 

Kényszerhitel kamat: 
Hitelkeret túllépés esetén a fedezetlen hitelkeretre számolt 

kamat. 
18% 

A kölcsön részét képező egyéb költség: 
Számlavezetés díja: 270 Ft / 1,10 EUR /hó 

Értékpapírszámla vezetési díja: 200 Ft/hó 

 
3. Reprezentatív Teljes Hiteldíj Mutató (THM) kiszámításánál figyelembe vett feltételezések 

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, 375.000 Ft vagy ennek 

megfelelő EUR vagy USD hitelkeretre, 1 év – EUR és USD hitelkeret esetén 3 hónap – futamidőre történt, amely a feltételek 

változása esetén módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyam- és kamatkockázatát. 

HUF hitelkeret EUR hitelkeret USD hitelkeret 

3% kamatfelárral 5% kamatfelárral 3% kamatfelárral 5% kamatfelárral 3% kamatfelárral 5% kamatfelárral 

THM: 6,00% THM: 8,17% THM: 9,87% THM: 12,12% THM: 13,34% THM: 15,66% 

A reprezentatív THM kiszámításánál figyelembe vett feltételek: 
Hitelkeret összege: 

375.000 Ft 

Futamidő: 1 év 

Éves ügyleti kamat: 

3,54% 

Kezelési költség: 

5.000 Ft 

Számlavezetés díja: 

270 Ft/hó 

Törlesztő részlet: 

1.119 Ft/hó 

kamattörlesztés; 

Tőketörlesztés a 

futamidő végén, 

egy összegben: 

375.000 Ft  

Teljes hiteldíj: 

396.663 Ft 

Hitelkeret összege: 

375.000 Ft 

Futamidő: 1 év 

Éves ügyleti kamat: 

5,54% 

Kezelési költség: 

5.000 Ft 

Számlavezetés díja: 

270 Ft/hó 

Törlesztő részlet: 

1.751 Ft/hó 

kamattörlesztés; 

Tőketörlesztés a 

futamidő végén, 

egy összegben: 

375.000 Ft 

Teljes hiteldíj: 

404.246 Ft 

Hitelkeret összege: 

1.187,20 EUR 

(315,87 HUF/EUR) 

Futamidő: 3 hónap 

Éves ügyleti kamat: 

2,64% 

Kezelési költség: 

5.000 Ft 

Számlavezetés díja: 

1,10 EUR/hó 

Törlesztő részlet:  

2,55 EUR/hó 

kamattörlesztés; 

Tőketörlesztés a 

futamidő végén, 

egy összegben: 

1.187,20 EUR  

Teljes hiteldíj: 

1.213,99 EUR 

Hitelkeret összege: 

1.187,20 EUR 

(315,87 HUF/EUR)  

Futamidő: 3 hónap 

Éves ügyleti kamat: 

4,64% 

Kezelési költség: 

5.000 Ft 

Számlavezetés díja: 

1,10 EUR/hó 

Törlesztő részlet:  

4,49 EUR/hó 

kamattörlesztés; 

Tőketörlesztés a 

futamidő végén, 

egy összegben: 

1.187,20 EUR  

Teljes hiteldíj: 

1.219,80 EUR 

Hitelkeret összege: 

1.363,49 USD 

(275,03 HUF/USD) 

Futamidő: 3 hónap 

Éves ügyleti kamat: 

5,71% 

Kezelési költség: 

5.000 Ft 

Számlavezetés díja: 

1,10 EUR/hó 

Törlesztő részlet:  

6,34 USD/hó 

kamattörlesztés; 

Tőketörlesztés a 

futamidő végén, 

egy összegben: 

1.363,49 USD 

Teljes hiteldíj: 

1.404,48 USD 

Hitelkeret összege: 

1.363,49 USD 

(275,03 HUF/USD) 

Futamidő: 3 hónap 

Éves ügyleti kamat: 

7,71% 

Kezelési költség: 

5.000 Ft 

Számlavezetés díja: 

1,10 EUR/hó 

Törlesztő részlet:  

8,57 USD/hó 

kamattörlesztés; 

Tőketörlesztés a 

futamidő végén, 

egy összegben: 

1.363,49 USD 

Teljes hiteldíj: 

1.411,15 USD 



 
 

TERMÉKISMERTETŐ 

Fizetési számlakövetelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott fizetési számlához kapcsolódó 

hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 

 

Érvényes: 2019. február 11-étől a hivatalosan közzétett változásig 

 
A hitelkeret jellemzői: 

A hitelkeret célja: 

A fizetési számlakövetelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott 

hitelkeret (a továbbiakban: Hitelkeret) átmeneti pénzzavar orvoslására 

szolgál olyan Ügyfelek számára, akik a felajánlott biztosíték után kedvező 

kamatra kívánnak szert tenni és pénzügyeik rendezéséhez azonnali 

készpénzre van szükségük. A Hitelkeret bármilyen célra, szabadon 

felhasználható. Igényelhető devizanemek: HUF, EUR és USD.  

A Hitelkeret automatikusan, rulírozó módon – a megállapított Hitelkeret 

erejéig – ismételten felhasználható. 

Devizanem: HUF, EUR, USD 

Igényelhető összeg: 

Minimum igényelhető összeg: 500.000 FT. 

Maximum igényelhető összeg: 100.000.000 Ft, de legfeljebb a fizetési számla 

követelés összegének, vagy az állampapír névértékének 80%-a. 

Futamidő: 

A futamidő 1 - 12 hónapig, az EUR-ban és USD-ban nyújtott Hitelkeretnél 

legfeljebb 3 hónapig terjedhet. Állampapír fedezet esetén a Hitelkeret 

lejáratának meg kell előznie a fedezeti értékpapír lejáratát. 

Törlesztés: 

A Hitelkeret kamata havonta esedékes, megfizetése az Ügyfél fizetési 

számlájának megterhelésével történik. A Hitelkeret tőkeösszege a futamidő 

végén, egy összegben válik esedékessé.  

A hitelszerződés megkötésével egyidejűleg az Ügyfél felhatalmazza a Bankot 

arra, hogy a kamatok és a tőkerész meg nem fizetése esetén, az egyösszegű 

tartozást a fizetési számlán nyilvántartott követelés összegéből vagy a zárolt 

állampapírokból teljesítse. 

Igénylési feltételek: 

Az igénylő a 18. életévét betöltött devizabelföldi vagy devizakülföldi 

magánszemély lehet, aki a KDB Banknál (a továbbiakban: Bank) fizetési 

számlával rendelkezik. A fizetési számlakövetelés mind forintban, mind 

devizában (EUR, USD) is elhelyezhető. 

Díjak, költségek, kamatok: 

A Hitelkerethez kapcsolódó kamatokat, költségeket, díjakat, illetve díjtételek 

fajtáit, mértékét és esedékességét a mindenkor érvényes „Kondíciós lista 

fizetési számlakövetelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott fizetési 

számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére” 

c. kondíciós lista, a számlavezetési szolgáltatásokra vonatkozó kondíciókat a 

mindenkor érvényes „Kondíciós lista magánszemélyek részére” és „Kondíciós 

lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére” 

valamint a „Kondíciós lista befektetési szolgáltatásokra” elnevezésű 

kondíciós listák tartalmazzák, amelyek elérhetők bankfiókjainkban, valamint 

honlapunkon. 

Tájékoztatjuk, hogy a KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) 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 elérhetőség: 

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak. 

A jelen Termékismertetőben közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek a Bank részéről ajánlattételnek.  A 

Bank a változtatás jogát fenntartja. 

Részletes és teljes körű információkért kérjük, forduljon ügyintézőinkhez elérhetőségeinken! 

 

 
                                                           
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  Amennyiben a kölcsön és a biztosíték devizaneme eltér, úgy a kettő közül az egyiknek – vagy a kölcsön vagy a biztosíték 

devizanemének – HUF-nak kell lennie. 
3 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 ügyintézőinknél érdeklődhet. 
4 Amennyiben a fizetési számla követelés az elhelyezéskor érvényes Lakossági Ügyfelek Betéti Hirdetményének a Standard Lakossági 

Forint Lekötött Betétek vagy a Standard Lakossági Deviza Lekötött Betétek pontjaiban meghatározott betéti kamatok szerint kerül 

elhelyezésre, a hitelkeret kamatfelára 3%, a fizetési számla követelés ezektől eltérő kamaton történő elhelyezése esetén a hitelkeret 

kamatfelára 5%. Magyar állampapír fedezet esetén a hitelkeret kamatfelára 3%. 

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak

