Díjhirdetmény lakossági ügyfelek részére
Hatályos 2018.05.01. napjától valamennyi Budapest Bankkal kötött
Személyi kölcsön szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

TESCO Személyi Kölcsön termékcsalád
A TESCO Személyi Kölcsön termékcsalád a TESCO hálózatában igényelhető személyi kölcsön.

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
A Budapest Bank, mint a TESCO Pénzügyi Partner szolgáltatója különös hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei számára a lehető legjobb megoldást nyújtsa, legyen szó bármilyen banki
termékről.
Különösen így van ez a hitelek felvételekor, amikor nem csak ügyfeleink igényeit, de lehetőségeit is épp olyan fontos mérlegelni, adott esetben akár szigorú, más pénzintézetekhez képest
kedvezőtlenebb feltételeket írva elő.
A hitel felvétele azonban mindig több szereplős. A Bank mérlegelése mellett szükség van arra is, hogy Ön is helyesen döntsön! Éppen ezért kérjük, hogy a hiteltermék kiválasztásánál alapos
körültekintéssel járjon el! Tudjuk, hogy ez nem mindig egyszerű, ezért összeállítottunk az Ön számára egy rövid listát, ami egy esetleges hiteligénylés kapcsán segíthet a helyes döntés
meghozatalában.
Mindezek alapján a következő szempontokra hívjuk fel figyelmét:


Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges jövőbeni csökkenésének lehetőségét!



Ne vegyen fel újabb kölcsönt addig, míg előre meg nem tervezi, hogyan és mennyi idő alatt fogja azt biztonsággal visszafizetni.



A legtöbben hitelfelvételi döntésüket a hitelfelvételkor aktuális törlesztőrészletekre alapozzák, azonban nem veszik számításba az esetleg hátrányos árfolyam- és kamatváltozások
lehetőségét, mely a már meglévő és újonnan felvenni szándékozott hitelek esetén egyaránt fennállhat. Győződjön meg tehát arról is, hogy érti-e a kamat-, illetve árfolyamváltozásban
rejlő kockázatokat, hogy azok miképpen befolyásolják a jövőben az Ön törlesztőrészleteit.



A felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg a háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a
leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is.



Fontolja meg továbbá, hogy eredményezhet-e alacsonyabb törlesztési terhet több hitelének összevonása egy alacsonyabb törlesztőrészletű konstrukcióba.

Minden esetben gondoljon további biztosítékokra, így például az opcionális hitelfedezeti biztosítás lehetőségére, amely bizonyos nem várt eseményekre nyújthat teljesítési garanciát. A
felelős hitelezési környezet kialakítása nemcsak a Bank feladata, abban az Ön megfontolt döntése is közrejátszik. Mindenkinek egyéni felelőssége tehát, hogy saját és háztartása
fizetőképességének megfelelően döntsön a hitelfelvételről.
Javasoljuk, hogy minden esetben alaposan tanulmányozza át az adott hitelkonstrukció Általános Szerződési Feltételeit / Üzletszabályzatát, és kérdezze meg a Bank munkatársait az Ön
számára nem érthető fogalmakról, feltételekről, kockázatokról!
Minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat!
A hitelfelvétellel kapcsolatos döntéséhez segítséget nyújthat Önnek a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http:// mnb.hu/) található háztartási költségvetés-számító program, hitelkalkulátor,
illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok.
Módosítások a szövegben vastag, dőlt betűvel szedve találhatók.


Hitelfedezeti Biztosítási szolgáltatás díja:
-

a 2017. május 1-jétől folyósított Személyi Kölcsön szerződések (csatlakozott biztosítottak) esetében „A” csomag esetén, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor még
nem töltötte be a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%/hó

-

a 2017. május 1-jétől folyósított Személyi Kölcsön szerződések (csatlakozott biztosítottak) esetében „B” csomag esetén, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor még
nem töltötte be a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,2%/hó, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor már betöltötte a 66. életévét, úgy a jóváhagyott
hitelösszeg 0,55%/hó

-

a 2016. augusztus 22-e után és 2017. május 1-je előtt folyósított Személyi Kölcsön szerződések esetében, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor még nem töltötte
be a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%/hó, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor már betöltötte a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg
0,55%/hó

-

a 2014. november 5-től 2016. augusztus 21-ig folyósított Személyi Kölcsön szerződések esetében, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor még nem töltötte be a 66.
életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,3%/hó, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor már betöltötte a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,5%/hó

-

a 2014. november 4-ig folyósított Személyi Kölcsön szerződések esetében, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor még nem töltötte be a 66. életévét, úgy a
jóváhagyott hitelösszeg 0,25%/hó, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor már betöltötte a 66. életévét, úgy a jóváhagyott hitelösszeg 0,5%/hó.
A biztosítási szolgáltatási díjat, a hitel törlesztőrészletével együtt a Bank szedi be és fizeti a Biztosítónak. A biztosított Ügyfél a biztosítotti jogviszonyát a Bankhoz intézett írásbeli
nyilatkozatával a következő törlesztés esedékessége előtt 15 nappal mondhatja le.
Amennyiben a biztosított Ügyfél által megfizetett összeg az Ügyfél már esedékessé vált tartozásainak teljes összegét nem fedezi, úgy a Bankhoz beérkezett összegekből - azok
jogcímétől függetlenül - először hitelszerződéshez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási díj tartozása kerül törlesztésre. A fennmaradó összeg az Ügyfél költség-, díj-, kamat- és
legvégül a tőketartozását csökkenti.




A késedelmi kamat: ügyleti kamatláb + 6%. Azonban a Bank által ténylegesen felszámított kamat nem haladja meg az éves ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt
értékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződés megkötésekor érvényes teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.
Az előtörlesztés díja
2010.03.01. után természetes személyekkel kötött hitelszerződések esetén:
-

Az előtörlesztési díjak mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja
közötti időtartam meghaladja az egy évet.

-

Az előtörlesztési díjak mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja
közötti időtartam nem haladja meg az egy évet.

-

Az előtörlesztési díjak nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az
előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.

-

A Bank által felszámított konkrét összeget a Bank által kiállított előtörlesztési igazolás tartalmazza.

-

Nem illeti meg a hitelezőt előtörlesztési díjtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

-

A teljes előtörlesztés a hitel első törlesztőrészletének esedékességéig díjmentes

2010.03.01. és 2018.04.30. között befogadott Tesco Prémium Kölcsön esetén az előtörlesztés a hitel teljes futamideje alatt díjmentes.
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2018.05.01-től befogadott Tesco Prémium Kölcsön esetén:
-

Az előtörlesztési díjak mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja
közötti időtartam meghaladja az egy évet.

-

Az előtörlesztési díjak mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja
közötti időtartam nem haladja meg az egy évet.

-

Az előtörlesztési díjak nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét
az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.

-

A Bank által felszámított konkrét összeget a Bank által kiállított előtörlesztési igazolás tartalmazza.

-

Nem illeti meg a hitelezőt előtörlesztési díjtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer
forintot.



Behajtási eljárási díj: 2.000 forint havonta, amennyiben az Ügyfél bármely esedékesség napján nem teljesíti a Szerződésben foglaltakat.



Az ügyfélnek a szerződésben rögzített törlesztési módon kívül lehetősége van fizetési kötelezettségének a Budapest Bank pénztárán keresztüli készpénz befizetéssel eleget tenni. Az
ilyen pénztári befizetések díja, 2015. június 18-tól tranzakciónként 324 forint.



Csekkújragyártás díja: amennyiben az ügyfél a hitel teljes futamideje alatt új csekkcsomagot kér vagy áttér a csekkes fizetési módra úgy a Bank csekkenként 20 forintos, továbbá
egyszeri postázási díjként 100 forintos díjat számít fel. A Bank a szóban forgó díjra kedvezményt biztosít, melynek értelmében a hatálybalépéstől kezdődően, 2018.06.30-ig az adott díj 0
forint.
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