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Önkormányzatoknak szóló kivonata

Érvényes: 2018. október 01-től

Hirdetmény

ÖNKORMÁNYZATI HITELEZÉS
Érvényes 2008. május 15-től
Hitelkamatok

Egyedi megállapodás szerint

Egyéb díjak, jutalékok
(Valamennyi vállalkozói hiteltermékre vonatkozóan.)

Levelezési díj

499,-Ft/levél

Udvariassági felszólítás díja

1.499,-Ft/levél

Felszólítási díj

3.000,-Ft/levél

Hitelbírálati díj *
Hitelkérelem és bankgarancia
kérelem benyújtásakor
fizetendő

az igényelt hitel összegének 1,0%-a,
de maximum 190.000,-Ft

Kockázati kamatfelár

Késedelmes tőke, kamat, illetve egyéb hitelezéssel kapcsolatos
költség fizetés esetén –eltérő megállapodás hiányában- a Bank
jogosult a kockázatvállalás teljes összegére kockázati
kamatfelárat felszámítani, 31 napos késedelem esetén 1%,
további 30-30 napos késedelem esetén további 1-1%,
legfeljebb 5% mértékben.

Prolongációs díj

max. 30 napos prolongáció esetén a prolongált (halasztott)
összeg 0,5%-a, minimum 50.000,-Ft
30 napon túli prolongáció esetén a prolongált (halasztott)
összeg 1,0%-a, minimum 75.000,-Ft, továbbá a Bank egyoldalú
döntéssel jogosult a kockázatvállalás teljes összegére
kockázati kamatfelárat felszámítani ügyfélminősítéstől függően,
1%-5% mértékben.

Előtörlesztési díj
részleges előtörlesztés**
Az előtörlesztett
tőkeösszegre számítva
teljes előtörlesztés**

4/2018.

az előtörlesztett hitelösszeg 1,0%a, minimum 20.000,-Ft
az előtörlesztés napján fennálló
hitelösszeg 1,0%-a, minimum
35.000,-Ft

hitelkiváltás Kinizsi Bank
által folyósított hitelből**

2013. június 11-ig díjmentes

hitelkiváltás Kinizsi Bank
által folyósított hitelből**

2013. június 12-től az
előtörlesztés napján fennálló
ténylegesen felhasznált
hitelösszeg 0-2,0%-a***

hitelkiváltás egyéb hitelből**

az előtörlesztés napján fennálló
ténylegesen felhasznált
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hitelösszeg 3-5,0****%-a,
minimum 150.000,-Ft

Szerződésmódosítási díj
kivéve prolongáció és előtörlesztés

az eredeti szerződéses összeg az
5,0 millió Ft-ot nem ér el
az eredeti szerződéses összeg az
5,0 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja
az eredeti szerződéses összeg a
10,0 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja

20.000,-Ft/
módosítás
50.000,-Ft/
módosítás
100.000,-Ft/
módosítás

Zárlati költség*****
Hitel/Garancia ígérvény díja

KHR Ügyféltudakozvány díja

3,5 ‰
kötelező ígérvény

1,0%, minimum 50.000,Ft/ígérvény, maximum
200.000,-Ft/ígérvény
nem kötelező ígérvény
0,5%, minimum 25.000,Ft/ígérvény, maximum
100.000,-Ft/ígérvény
A BISZ Zrt. felé fizetendő mindenkori díj
(jelenleg díjmentes)

Online tulajdoni lap lekérés
díja (nem hiteles)
Online térképmásolat lekérés
díja (nem hiteles)
Ingatlan értékbecslés:

4.000,- Ft
4.000,- Ft
Bankunk a TAX Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Óváros
tér 22) által készített értékbecslést fogadja el.

*= Faktoring ügyleteknél keret megállapítás esetén csak a keretösszegre kerül felszámításra.
** = Előtörlesztési díj beszedése kizárólag egy jogcím alapján lehetséges.
*** = Amennyiben az előtörlesztés a hitel lejárata előtt 30 nappal történik az előtörlesztés díja 0%,
amennyiben 30 napon túl történik, az előtörlesztés díja 2%.
**** = Amennyiben az előtörlesztés a szerződéskötéstől számított 1 éven belül történik, az előtörlesztés díja
5%, amennyiben 1 éven túl, de 2 éven belül történik, az előtörlesztés díja 4%, amennyiben 2 éven túl, úgy
az előtörlesztés díja 3%.
***** = Bankgarancia esetén nem kerül felszámításra. Faktoring ügyleteknél keretszerződés esetén csak a
keretösszegre kerül felszámításra. Termőföld vásárlási hitelkeret esetén a keret terhére kiadott egyedi
hitelek után kerül felszámításra, a hitelkeret után nem.

Veszprém, 2018. szeptember 28.

Nemes Ervin
ügyvezető igazgató
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