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Hirdetmény 

Kondíciós lista  
Magánszemélyek részére gépjármű-vásárlási kölcsönre, gépjármű fedezete mellett nyújtott 

szabad felhasználású kölcsönre és gépjármű zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozóan 

 

A KDB Bank Európa Zrt. a gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású 
kölcsönkérelmek, valamint a gépjármű zárt végű pénzügyi lízing kérelmek befogadását illetve folyósítását  

2013. október 7-étől - határozatlan időre - felfüggesztette. 
 

I. Gépjármű vásárlási kölcsönre és gépjármű fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönre 

vonatkozóan: 

 
Kamatok:                                                 

Kölcsön típusa 
szerint: 

Új személygépjármű vásárlási kölcsön Hitelkiváltás1 

HUF EUR HUF EUR 

Éves ügyleti kamat 
(változó) (referencia 

kamat+kamatfelár):2 

 3 havi BUBOR + 

4,00% 

3 havi LIBOR + 

5,00% 

3 havi BUBOR + 

4,50% / 5,00% 

 3 havi LIBOR + 

5,50% / 6,00% 

Kölcsön típusa 

szerint: 

Használt személygépjármű vásárlási 
kölcsön 

Szabad felhasználású kölcsön 

HUF EUR HUF EUR 

Éves ügyleti kamat 
(változó) (referencia 

kamat+kamatfelár):2 

 3 havi BUBOR + 

5,50% 

 3 havi LIBOR + 

6,50% 

3 havi BUBOR + 

6,00% 

3 havi LIBOR + 

7,00% 

Díjak, költségek :                                                                                                  

Előtörlesztési díj: 

A 2010.03.01-ig kötött szerződésekre: 

Az előtörlesztés díját a szerződéskötéskor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek 
vagy Kondíciós lista3 tartalmazza. 

Az előtörlesztés 

költsége:4 

A 2010.03.01. után kötött szerződésekre: 

A Bank előtörlesztési díjat nem számít fel. Az előtörlesztéssel kapcsolatban felmerülő 
költségek az Ügyfelet terhelik. Ennek mértéke legfeljebb: 

1. Az előtörlesztett összeg 1%-a, amennyiben a hátralévő szerződéses futamidő 

nagyobb mint 1 év. 
 

2. Ha a hátralévő futamidő nem haladja meg az 1 évet, akkor az előtörlesztett 
összeg 0,5%-a. 

 
3. Az előtörlesztés költségmentes, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként 

kötött biztosítási szerződés alapján történik, vagy ha az Ügyfél által teljesített 

előtörlesztés összege nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, feltéve, hogy tizenkét 
hónap alatt egy alkalommal teljesített előtörlesztést. 

Szerződésmódosítási díj: 50.000 Ft 

Felmondási díj:5 30.000 Ft  

Kapcsolódó egyéb 

költség: 

 Szabad felhasználású kölcsön esetén: fizetési számla-vezetés díja6 

 Casco biztosítás díja7  

Egyéb díjak: 

1. A Bank a kölcsönszerződésből eredő jogainak érvényesítése során személyesen eljáró 

megbízottjának megbízási díja: a finanszírozás devizanemétől függetlenül minimum 
40.000 Ft.8  

2. Külföldön lefoglalt gépjármű visszahozatalának költsége minimum: 125.000 Ft. 

 

II. Gépjármű zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozóan: 

 
Kamatok:                                             

Lízing célja szerint: 
Új személygépjármű lízing Használt személygépjármű lízing 

HUF EUR HUF EUR 
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Éves ügyleti kamat 

(változó) (referencia 
kamat+kamatfelár):2 

 3 havi BUBOR + 
4,00%  

3 havi LIBOR + 
5,00% 

 3 havi BUBOR + 
5,50% 

 3 havi LIBOR + 
6,50% 

Díjak, költségek:                                                                                                 

Előtörlesztési díj: 
A 2010.03.01-ig kötött szerződésekre:  
Az előtörlesztés díját a szerződéskötéskor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek 

vagy Kondíciós lista3 tartalmazza. 

Az előtörlesztés 
költsége4: 

A 2010.03.01. és 2011.01.05. között kötött szerződésekre: 
1. Az előtörlesztés napján fennálló tőketartozás 1%-a, amennyiben a hátralévő 

szerződéses futamidő nagyobb mint 1 év. 

 
2. Ha a hátralévő futamidő nem haladja meg az 1 évet, akkor az előtörlesztés napján 

fennálló tőketartozás 0,5%-a.  

A 2011.01.05-től kötött szerződésekre: 

Az előtörlesztés kapcsán felszámított költség mértéke megegyezik az előtörlesztés napjára, a 
Szerződésmódosítási díjban meghatározottal megegyező módon számított mértékkel. 

Szerződésmódosítási díj: Fennálló tőketartozás 6%-a9 

Felmondási díj:5 Fennálló tőketartozás 6%-a 

A hitel részét képező 
egyéb költség: 

 Visszlízing esetén: fizetési számla-vezetés díja6 

o Casco biztosítás díja7 

Egyéb díjak: 

1. A Bank lízingszerződésből eredő jogainak érvényesítése során személyesen eljáró 

megbízottjának megbízási díja: a finanszírozás devizanemétől függetlenül minimum 
40.000 HUF.10  

2. Külföldön lefoglalt gépjármű visszahozatalának költsége a finanszírozás devizanemétől 

függően, minimum: 125.000 HUF. 

 

III. Közös feltételek gépjármű kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozóan:                                               

 
Futamidő: 

12-84 hó 
Szabad felhasználású kölcsön esetén a futamidő maximum 60 hónap. 

Kezelési költség: 0 Ft  

Eseti szolgáltatások díjai: 

o Ügyfél által kért lezárási kalkuláció: évente az első kalkuláció díjmentes, minden 

további abban az évben: 5.000 Ft/kalkuláció 
o Hozzájárulás üzembentartó bejegyzéséhez: 3.000 Ft 

o Kimutatás 6 hónapot meghaladó befizetésekről: 10.000 Ft 

o Bank-információ kölcsön visszafizetésről vagy lízingdíj fizetésről: 5.000 Ft 

Késedelmi kamat: 

A 2004.05.01-ig kötött szerződésekre:  

A szerződésre hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat11 

A 2004.05.01 után kötött szerződésekre: 
A késedelem időtartamára legfeljebb az ügyleti kamat másfélszeresének 3 

százalékponttal növelt mértéke.12  

Beépített Casco 

biztosítás típusai:13 

Casco biztosítás nélküli konstrukcióban a Bank éves 1,3 % kamatfelárat alkalmaz. 
A beépített Casco biztosítás díját az ügyfél a hitel vagy a lízing törlesztő- részletével együtt 

fizeti meg a Banknak. 

Casco önrész Teljes körű Casco Totálkár/lopás Casco 

10%, min. 50.000 Ft Teljes körű mini Casco - 

10%, min. 100.000 Ft Teljes körű médium Casco 
Totálkár/lopás médium 

Casco 

20%, min. 100.000 Ft - 
Totálkár/lopás maxi 

Casco 

 

                                                 
1 Ha a futamidő nem hosszabb, mint 60 hónap a kamatfelár forint kölcsön esetén 4,5%, EUR kölcsön esetén 5,5%, ha a futamidő 
hosszabb, mint 60 hónap a kamatfelár forint kölcsön esetén 5%, EUR kölcsön esetén 6%. 
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2 Az éves ügyleti kamatok referencia-kamathoz kötöttek. A kamatok a referencia-kamatláb változásával egyidejűleg negyedévente 
(3 havonta), az aktuális negyedév első hónapjának 5. banki munkanapján változnak (amennyiben ez a nap hétvégére, vagy 
munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon); az aktuális negyedév első hónapjának első banki munkanapján érvényes 3 
hónapos referencia-kamatláb alapján. BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate); LIBOR (London Interbank Offered Rate): 
bankközi referencia-kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga. A feltüntetett kamatok Casco biztosítás megléte 
esetén érvényesek. 
3 A 2009.07.01-től kötött szerződések esetén. 
4  A részletezett költségekre igaz továbbá, hogy mértékük nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel- vagy 
lízingszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő ügyleti kamat összegét. 
5 Egyszeri díj. A Bank a törlesztő részletek vagy lízingdíjak nem fizetése esetén jogosult a szerződést felmondani. A felmondás és 
szerződésszegés eseteit a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazza, amely megtalálható bankfiókjainkban, 
honlapunkon.  
6 A fizetési számlavezetés havi díját a fizetési számla típusától függően a mindenkor érvényes „Kondíciós lista magánszemélyek 
részére” és „Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére” tartalmazza, amely elérhető 
bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján. 
7 Amennyiben az adott szerződési konstrukció esetében a Bank a szerződéskötés feltételeként Casco biztosítás kötését írta elő. A 
Casco biztosítás díja a biztosító díjszabásának megfelelően került meghatározásra. 
8 Pl. felmondás esetén. Devizafinanszírozás esetén a költség a Banknál jegyzett T+2 napos deviza eladási árfolyamon kerül átváltásra. 
9 A finanszírozás devizanemétől függően minimum 30.000 Forint vagy 120 EUR. 
10 Pl. felmondás esetén. Devizafinanszírozás esetén a költség a Banknál jegyzett T napos deviza eladási árfolyamon kerül átváltásra. 
11  A szerződésre vonatkozó hatályos Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény, vagy 2013. évi V. törvény) vonatkozó 
rendelkezése szerinti késedelmi kamat.  
12 A késedelmi kamat maximális mértéke a 2009. évi CLXII. törvény 17/F. §-ban meghatározottak alapján az érintett naptári félévet 
megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke. 
13 

A beépített Casco konstrukcióban a biztosítási szerződés az UNION Biztosítónál kerül megkötésre. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 


