
SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET 

 

 

Tájékoztató 

a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható 

árazással összefüggő ajánlatról. 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy 2012. április 1-től a jogszabályi változásnak megfelelően 

Takarékszövetkezetünknél is módosult a fogyasztóknak (lakosságnak) nyújtott hitelek árazási 

módszere.  

 

A 2012. április 1-jét követően megkötött szerződéseknél Takarékszövetkezetünk a 

fogyasztóknak nem nyújt olyan kölcsönt, amelyben a THM mértéke meghaladja a jegybanki 

alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.  

Ettől eltérés az alábbi terméktípusoknál lehetséges. 

 a hitelkártya-szerződések  

 a fizetési számlához kapcsolódó kölcsön (pl. folyószámlahitelek), továbbá  

 a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások 

megvásárlásához (pl. áruhitelek) nyújtott kölcsön, valamint  

 a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsön esetében.  

Ezeknél a konstrukcióknál a THM maximuma a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal 

növelt mértéke lehet. A gépjárműhitelek esetében a szigorúbb általános korlát az érvényes, 

tehát a jegybanki alapkamat plusz 24 százalékpont.  

 

A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján 

érvényes jegybanki alapkamat az irányadó az adott naptári félév teljes idejére.  

 

A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a jelzáloghitel-szerződéseknél kötelezően, de a 

SAVARIA Takarékszövetkezet minden fogyasztónak nyújtott kölcsön/hitel szerződésben a 

referencia-kamatlábhoz kötött kamatmértéket alkalmazza. Ezen módszernél a kamat mértéke 

a referencia-kamatláb változással azonos irányban mozdul el. 

Takarékszövetkezetünk a fogyasztókkal (lakossággal) kötött kölcsönszerződésekben 

referencia-kamatlábként a BUBOR-t (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) alkalmazza.  

A kamat mértéke a kölcsönszerződésben meghatározott 3 havi kamatperiódus alatt rögzített. 

(Megjegyezzük, hogy lakáscélú kölcsönök esetében, ha ahhoz támogatás is kapcsolódik, 

akkor a referencia-kamat az arra vonatkozó jogszabálynak megfelelően kerül megállapításra, 

amely eltérhet a jelen tájékoztatóban ismertetettől.) 

 

A referencia kamat a forinthiteleknél a 3 havi BUBOR. Az adott kölcsönszerződés esetében a 

kamat mértékét a referencia-kamatláb futamidejének megfelelő időközönként kell a 

fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 munkanappal érvényes referencia-

kamatlábhoz igazítani.  

 

Felhívjuk a lakossági ügyfeleink figyelmét, hogy a 2012. április 1. előtt kötött egy évnél 

hosszabb hátralévő futamidejű jelzálogkölcsön ügylettel rendelkezők, amennyiben az 

ügyletük árazása nem felel meg az előzőekben ismertetetteknek, 2012. augusztus 31-ig egy 
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alkalommal kérhetik a szerződés módosítását annak érdekében, hogy az ügylet árazása ezt 

követően megfeleljen ezen irányelveknek. 

Takarékszövetkezetünk ezen ügyleteknél a tervezhetőség érdekében a 3 havi BUBOR 

referencia-kamatot alkalmazza.  

 

A BUBOR-ral kapcsolatos információ letölthető az MNB honlapjáról (WWW.MNB.HU) a 

Hivatalos BUBOR fixingek elérési útvonalon. 

  

A szerződés módosítását követően a szerződés devizaneme változatlan marad, azaz a 

jelzálogkölcsön devizaneme, 

forint, ha az eredeti kölcsön is forint alapú. 

 

A szerződés módosítására vonatkozó igény, írásban jelezhető bármelyik Takarékszövetkezeti 

egységben. A módosításra való jogosultság feltétele, hogy a kölcsönszerződés módosításához 

szükséges dokumentumokat az ügyfél a Takarékszövetkezet számára az igénylés beérkezését 

követő 60 napon belül hiánytalanul benyújtja. Az új árazás részleteiről az igényléskor 

munkatársainktól részletes tájékoztatást kap. 

 

A jelzálogkölcsönök árazásának egyoldalú és az ügyfél számára kedvezőtlen módosítására 

jelenleg is rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak, amelyet Takarékszövetkezetünknél 

teljes mértékben betartunk. 

 

A 2012. április 1-jét követően Takarékszövetkezetünk – a hatályos jogszabályban 

foglaltaknak megfelelően - a kamatfelárat – vagyis a referencia kamaton felül fizetendő 

kamatrészt – az ügyfél számára kedvezőtlenül csak az alábbi esetekben módosíthatja: 

1. az ügyfél egy havi törlesztőrészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, 

vagy 

2. az ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítást legalább két hónapon 

keresztül nem fizeti.  

Az előzőekben részletezettek alapján tehát nagyon fontos betartani a kölcsönszerződésben 

meghatározott fizetési feltételeket, és komolyan kell venni a biztosítási feltételek teljesítését, 

mert mindkét tényező a fizetési kötelezettség növelését eredményezheti. 

Kérjük, hogy gondosan mérlegelje a jelen tájékoztatónkban ismertetett információkat, és a 

referencia-kamatlábhoz kötött árazásra való módosításról szóló döntését ezek, valamint 

egyéni várakozásainak és élethelyzetének alapos átgondolása után hozza meg, ugyanis a 

referencia kamathoz kötött árazás átlátható működése mellett sem jelenthető ki egyértelműen 

az, hogy az átállás hosszú távon biztosan pozitív hatású. 

 

Szombathely, 2012. április 2. 

 

 

 

 

 

 


