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HIRDETMÉNY 

 
Készpénz fedezetes termékcsomag részeként nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre 

és rövidlejáratú kölcsönre vonatkozóan - gazdasági társaságok részére 
 

Érvényes: 2016. május 27-től 

Közzététel napja: 2016. május 26. 

 

I. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret készpénz fedezete mellett 

I./A. A hitelkeret igénybevételének feltételei: 

1. Pénzforgalmi számla nyitása1 

2. Készpénz fedezet elhelyezése a Banknál2 

I./B. A hitelkeret kamata: 

Kamatozás típusa: a futamidőre rögzített3 

Kamatfizetés napja: 
az adott hónap utolsó banki munkanapján, az utolsó hónap esetén a hitelkeret 

végső lejáratának napján 

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

A hitelkeret devizaneme szerint: HUF EUR USD 

HUF fedezet esetén: 12 havi BUBOR+3,00% 12 havi EURIBOR+3,70% 12 havi USD LIBOR+3,70% 

EUR fedezet esetén: 12 havi BUBOR+4,40% 12 havi EURIBOR+3,80% 12 havi USD LIBOR+4,40% 

USD fedezet esetén: 12 havi BUBOR+4,55% 12 havi EURIBOR+4,55% 12 havi USD LIBOR+3,80% 

I./C. A hitelkeret jellemzői: 

Minimum igényelhető hitelösszeg: 
1.000.000 HUF vagy 

1.000.000 HUF-nak megfelelő EUR vagy USD összeg4 

Maximum igényelhető hitelösszeg: 
300.000.000 HUF vagy 

300.000.000 HUF-nak megfelelő EUR vagy USD összeg4 

Futamidő: 1 év 

I./D. Díjak, költségek: 

Szerződéskötési díj: 0 HUF 

Rendelkezésre tartási jutalék éves 

díja a ki nem használt hitelkeret 

összegére vonatkozóan:5 

2% 

Szerződéshosszabbítási díj: 2% minimum 30.000 HUF, maximum 250.000 HUF6 

Előtörlesztési díj:7 3% minimum 30.000 HUF6 

Késedelmi kamat: 
A késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat+8%8 

 

  

                                                           
1  A pénzforgalmi számla vagy óvadéki számla nyitására vonatkozó feltételeket, kondíciókat, díjakat és költségeket az érvényes 

„Kondíciós lista KDB ALAP számlacsomagra vonatkozóan vállalatok és egyéb szervezetek részére”, illetve a „Kondíciós lista KDB ALAP 

számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére” elnevezésű kondíciós listák tartalmazzák. A kondíciós listák megtalálhatók a 

Bank honlapján, illetve kihelyezve a Bank fiókjaiban. 
2 A finanszírozás fedezetéül szolgáló készpénz a Banknál nyitott óvadéki számlán kerül elhelyezésre és zárolásra. 
3 A hitelkeret terhére igénybevett (folyósított) kölcsönösszegek napi egyenlege után az Ügyfél által a Banknak fizetendő ügyleti kamat 

számításának alapjául szolgáló ügyleti kamatláb éves mértéke: 12 hónapra jegyzett BUBOR/EURIBOR/USD LIBOR (referencia kamatláb) 

és kamatfelár összege. A kamat mértéke a hitelkeret teljes futamidejére rögzített, megállapítása a hitelkeret Bank általi folyósításának 

napján történik. 
4 EUR vagy USD devizanemben igényelt fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret vagy kölcsön esetén a hitelkeret vagy kölcsön összege 

az igénylés napján érvényes MNB árfolyamon kerül átszámításra. 
5 Az ügyfél a rendelkezésre tartás ideje alatt a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybe nem vett összegének napi egyenlege 

után rendelkezésre tartási jutalékot köteles fizetni, amely a kamatfizetéssel egyidejűleg esedékes. 
6 Amennyiben a vonatkozó díj a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret vagy a kölcsön devizanemétől eltérő devizanemben kerül 

megfizetésre, azt a Bank a módosítás napján érvényes azonnali deviza átváltási árfolyam alkalmazásával váltja át a finanszírozás 

devizanemére. 
7 Az előtörlesztésre vonatkozó kérelmet a teljesítést megelőzően legalább 3 banki munkanappal korábban kell írásban a Bankhoz 

eljuttatni. 
8 A Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint a késedelmi kamat mértéke 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 - nyolc százalékponttal növelt értéke.   
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II. Rövidlejáratú kölcsön készpénz fedezete mellett 

II./A. A hitelkeret igénybevételének feltételei: 

1. Készpénz fedezet elhelyezése a Banknál2 

II./B. A kölcsön kamata: 

Kamatozás típusa: változó9 

Kamatfizetés napja: 
az adott Kamatperiódusra fizetendő kamat vonatkozásában a következő 

Kamatperiódus első napja, illetve a kölcsön végső lejáratának napja10 

1. Éves ügyleti kamat (referencia kamatláb + kamatfelár) 1 éves futamidőre vonatkozóan: 

A kölcsön devizaneme szerint: HUF EUR USD 

HUF fedezet esetén: 3 havi BUBOR+3,00% 3 havi EURIBOR+3,70% 3 havi USD LIBOR+3,70% 

EUR fedezet esetén: 3 havi BUBOR+4,40% 3 havi EURIBOR+3,80% 3 havi USD LIBOR+4,40% 

USD fedezet esetén: 3 havi BUBOR+4,55% 3 havi EURIBOR+4,55% 3 havi USD LIBOR+3,80% 

2. Éves ügyleti kamat (referencia kamatláb + kamatfelár) 2 éves futamidőre vonatkozóan: 

A kölcsön devizaneme szerint: HUF EUR USD 

HUF fedezet esetén: 12 havi BUBOR+3,00% 12 havi EURIBOR+3,70% 12 havi USD LIBOR+3,70% 

EUR fedezet esetén: 12 havi BUBOR+4,40% 12 havi EURIBOR+3,80% 12 havi USD LIBOR+4,40% 

USD fedezet esetén: 12 havi BUBOR+4,55% 12 havi EURIBOR+4,55% 12 havi USD LIBOR+3,80% 

I./C. A kölcsön jellemzői: 

Minimum igényelhető összeg: 
1.000.000 HUF vagy 

1.000.000 HUF-nak megfelelő EUR vagy USD összeg4 

Maximum igényelhető összeg: 
300.000.000 HUF vagy 

300.000.000 HUF-nak megfelelő EUR vagy USD összeg4 

Futamidő: 1 vagy 2 év 

I./D. Díjak, költségek: 

Szerződéskötési díj: 0 HUF 

Rendelkezésre tartási jutalék éves 

díja a ki nem használt hitelkeret 

összegére vonatkozóan: 

2% 

Szerződéshosszabbítási díj: 2% minimum 30.000 HUF, maximum 250.000 HUF6 

Előtörlesztési díj:7 3% minimum 30.000 HUF6 

Késedelmi kamat: 
A késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat+8%8 

 

III. A készpénzfedezetre vonatkozó adatok 

III./A. A készpénzfedezet elhelyezésének feltétele: 

1. Óvadéki számla nyitása1 

2. Óvadéki szerződés megkötése a Bankkal 

III./B. A készpénzfedezet kamata a finanszírozás devizanemétől függően: 

A finanszírozás devizaneme: HUF EUR USD 

HUF fedezet esetén: 12 havi BUBOR 12 havi BUBOR-0,30% 12 havi BUBOR-0,30% 

EUR fedezet esetén: 12 havi EURIBOR+0,40% 12 havi EURIBOR+0,80% 12 havi EURIBOR+0,40% 

USD fedezet esetén: 12 havi USD LIBOR+0,55% 12 havi USD LIBOR+0,55% 12 havi USD LIBOR+0,80% 

Kamatperiódus hossza: 3 hónap11 

 

  

                                                           
9 A folyósított kölcsönösszeg után az Ügyfél által a Banknak fizetendő ügyleti kamat számításának alapjául szolgáló ügyleti kamatláb 

éves mértéke az egyes Kamatperiódusok első napján érvényes, 1 éves futamidő esetén 3 hónapra jegyzett, 2 éves futamidő esetén 12 

hónapra jegyzett BUBOR/EURIBOR/USD LIBOR (referencia kamatláb) és kamatfelár összege. BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate); 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate); LIBOR (London Interbank Offered Rate): bankközi referencia-kamatláb, a kereskedelmi bankok 

kihelyezési rátájának átlaga. Az ügyleti kamat Kamatperiódusonként kerül megállapításra oly módon, hogy a referencia kamatláb 

esetleges változását követve a Bank minden Kamatperiódus első napján meghatározza az ügyleti kamatláb mértékét. 
10 A kamatfizetés napja a kölcsön folyósításának napjától számítandó. 
11 A kamatot a Bank minden naptári negyedév utolsó banki munkanapján napzáráskor írja jóvá, amely az óvadéki számla egyenlegét 

növeli. 


