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Vállalkozói Forint számla vezetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai
I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói
Az alábbiakban részletezett díjak, költségek, jutalékok InterGiro2 fizetési forgalomban elszámolt tranzakciókra.
Látra szóló betét kamata : 0%



Számlanyitás minimum összege
Számlanyitás költsége



Számlafenntartás/Számlavezetés (Ft/számla/hó)

5.000 Ft
1.600 Ft

-

Tagok részére

2.540 Ft

-

Nem tagok részére

2.750 Ft

-

Egyesületek, Nonprofit szervezetek részére

1.060 Ft

-

ÁFA körös őstermelő tagok részére

2.540 Ft

-

ÁFA körös őstermelők (nem tagok)

2.750 Ft

-

ÁFA körbe nem tartozó őstermelő tagok részére

840 Ft

-

ÁFA körbe nem tartozó őstermelők (nem tagok)

950 Ft

Számlanyitási és számlafenntartási díj, minimum forgalmi jutalék, valamint havi zárlati költség kizárólag a pénzforgalmi
számlákra kerül felszámításra.

Forgalmi jutalékok


Saját forint számlák közötti átvezetés



Bankon belüli forint átutalási megbízás elektronikusan



Bankon belüli forint átutalási megbízás papír alapon



Bankon kívüli belföldi forint átutalási megbízás elektronikusan

0,3% min 250 Ft + tranzakciós díj*



Bankon kívüli belföldi forint átutalási megbízás papír alapon

0.35% min 300 Ft + tranzakciós díj*



Rendszeres/Tartós forint átutalási megbízás bankon belül



Rendszeres/Tartós forint átutalási megbízás saját számlák között



Rendszeres/Tartós forint átutalási megbízás bankon kívül

0.35% min 300 Ft + tranzakciós díj*



Hatósági átutalás, átutalási végzés bankon belül

0.35% min 300 Ft + tranzakciós díj*



Hatósági átutalás, átutalási végzés bankon kívül

0.35% min 300 Ft + tranzakciós díj*



Forint beszedési megbízás teljesítése bankon belül

0.35% min 300 Ft + tranzakciós díj*



Forint beszedési megbízás teljesítése bankon kívül

0.35% min 300 Ft + tranzakciós díj*
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tranzakciós díj*
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II. Pénztári szolgáltatások
1. Forint pénztári tranzakciók
Befizetés


Forint pénztári befizetés forint számlára

díjmentes

Kifizetés


Forint pénztári felvétel forintszámláról

0.3% min 250 Ft + tranzakciós díj*

III. Bankkártya
MC Electronic Business bankkártya


Éves díj a bankkártya kibocsátásnak első évében



Éves díj az ezt követő években

8.000 Ft

*Tranzakciós különdíj

Tranzakciós különdíjat kell fizetni minden olyan, a bank tranzakciós illetékfizetési kötelezettségét szabályozó törvény
(jelenleg a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény1) hatálya alá tartozó tranzakció esetében, melyhez
kapcsolódóan a Hitelintézetnek illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. A tranzakciós különdíj mértéke megegyezik a
pénzügyi tranzakciós illetéket – függetlenül annak elnevezésétől – szabályozó mindenkori hatályos jogszabály szerinti
mértékkel, mely jelenleg:


Számlaterheléssel járó, nem készpénzkifizetés célú tranzakciók esetén

0,30 %

minimum 0,- Ft
maximum 6.000,- Ft



Készpénzkifizetés esetén

0,60 %

minimum 0,- Ft

A Hitelintézet a tranzakciós különdíjat minden esetben a forgalmi jutalékokkal együtt, azok esedékessé válásakor számolja el
és terheli az ügyfél számláján.

Electra Internet Banking (EIB) szolgáltatás díjai


Electra Internet Banking szolgáltatás díja:

200 Ft/hó

Mobil Banking díjak


SMS – tételdíj tagoknak

25,- Ft/SMS



SMS-tételdíj nem tagoknak

30,- Ft/SMS
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II. Takarék Gazdaszámla kondíciói
Az alábbiakban részletezett díjak, költségek, jutalékok
tranzakciókra.

érvényesek az InterGiro2 fizetési forgalomban elszámolt

Látra szóló betét kamata: 0%


Számlanyitás

díjmentes



Számlafenntartás/Számlavezetés

509,- Ft/hó/számla



2016.06.30-ig

díjmentes



Havi zárlati költség:

200,- Ft



2016.06.30-ig

díjmentes



Számlacsomag módosítási díja:
Bankszámlakivonat díja (havi 1 db hó végi zárlatot követően)

500,- Ft
díjmentes

Számlanyitási és számlafenntartási díj, minimum forgalmi jutalék, valamint havi zárlati költség kizárólag a pénzforgalmi
számlákra kerül felszámításra.

Forgalmi jutalékok


Saját forint számlák közötti átvezetés



Bankon belüli forint átutalási megbízás elektronikusan

0.10% min 104 Ft + tranzakciós díj*



Bankon belüli forint átutalási megbízás papír alapon

0.20% min 208 Ft + tranzakciós díj*



Bankon kívüli belföldi forint átutalási megbízás elektronikusan

0.20% min 208 Ft + tranzakciós díj*



Bankon kívüli belföldi forint átutalási megbízás papír alapon

0.40% min 416 Ft + tranzakciós díj*



Rendszeres/Tartós forint átutalási megbízás bankon belül

0.10% min 104 Ft + tranzakciós díj*



Rendszeres/Tartós forint átutalási megbízás saját számlák között



Rendszeres/Tartós forint átutalási megbízás bankon kívül

0.20% min 208 Ft + tranzakciós díj*



Hatósági átutalás, átutalási végzés bankon belül

0.40% min 416 Ft + tranzakciós díj*



Hatósági átutalás, átutalási végzés bankon kívül

0.40% min 416 Ft + tranzakciós díj*



Forint beszedési megbízás teljesítése bankon belül

0.40% min 416 Ft + tranzakciós díj*



Forint beszedési megbízás teljesítése bankon kívül

0.40% min 416 Ft + tranzakciós díj*

díjmentes

díjmentes

II. Pénztári szolgáltatások
1. Forint pénztári tranzakciók
Befizetés


Forint pénztári befizetés forint számlára

díjmentes

Kifizetés


Forint pénztári felvétel forintszámláról
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III. Bankkártya
MC Electronic Business bankkártya


Éves díj a bankkártya kibocsátásnak első évében



Éves díj az ezt követő években

díjmentes

Megegyezik a MasterCard Electronic
Business bankkártya hirdetményben
közzétett Éves díj összegével
A TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ kapcsolódó bankkártya jelen Hirdetményben nem szerepeltetett díjait a
Hitelintézet által forgalmazott MasterCard Electronic Business bankkártya hirdetménye tartalmazza.

*Tranzakciós különdíj

Tranzakciós különdíjat kell fizetni minden olyan, a bank tranzakciós illetékfizetési kötelezettségét szabályozó törvény
(jelenleg a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény2) hatálya alá tartozó tranzakció esetében, melyhez
kapcsolódóan a Hitelintézetnek illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. A tranzakciós különdíj mértéke megegyezik a
pénzügyi tranzakciós illetéket – függetlenül annak elnevezésétől – szabályozó mindenkori hatályos jogszabály szerinti
mértékkel, mely jelenleg:


Számlaterheléssel járó, nem készpénzkifizetés célú tranzakciók esetén

0,30 %

minimum 0,- Ft
maximum 6.000,- Ft



Készpénzkifizetés esetén

0,60 %

minimum 0,- Ft

A Hitelintézet a tranzakciós különdíjat minden esetben a forgalmi jutalékokkal együtt, azok esedékessé válásakor számolja el
és terheli az ügyfél számláján.

Electra Internet Banking (EIB) szolgáltatás díjai



Electra Internet Banking szolgáltatás díja:
2016.06.30-ig

200 Ft/hó
díjmentes

Mobil Banking díjak


SMS alapdíj

200,- Ft/hónap



SMS-tételdíj

25,- Ft/SMS

2

3. § (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyféllel kötött, Pft. szerinti keretszerződés alapján nyújtott pénzforgalmi
szolgáltatás keretében végrehajtott fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján
kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés
fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív), a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, továbbá a
pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő útján kezdeményezett
fizetőeszköz útján történő eladás, a kölcsöntörlesztés, valamint a jutalék- és díjbevételek felszámítása. Illetékköteles továbbá a
készpénzkifizetés készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére történik.(2) E törvény eltérő
rendelkezése hiányában pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan, az (1) bekezdésben meghatározott fizetési
műveletekkel egy tekintet alá eső olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési művelet esetén, amelynek eredményeképpen a
pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti
összeggel csökkenti.(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy
a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletet a fizető fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére biztosított hitelkeret
terhére teljesíti
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VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE NYÚTOTT HITELEK KONDÍCIÓI
I. Takarék Gazdahitel kondíciói
Megnevezés

Mérték

Hitelösszeg:

Esedékesség

1.000.000,- Ft-tól - 25.000.000,- Ft-ig, százezer forintonként emelkedő összegben
minimum 91 nap maximum 3 év.

Futamidő:

Referenciakamat: 1 havi BUBOR
Kamatfelár: 4,5 %pont /év

Ügyleti kamat:

Kezelési költség

0,8 %/ év

Naptári negyedévente, a negyedév utolsó
munkanapján esedékes (a kezelési költség
megfizetése a hitelkeret terhére is
történhet)

A késedelmes tőketartozásra ügyleti kamat + 6 % pont /év,
minden egyéb késedelmes tartozásra 6 %/év

Késedelmi kamat:
Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
által nyújtott kezesség
díja:

Naptári negyedévente, a negyedév utolsó
munkanapján esedékes (a kamat
megfizetése a hitelkeret terhére is
történhet)

Az Alapítvány készfizető kezessége maximum a mindenkori hitel
tőke összegének 80 %-a. A díjfizetés alapja a kezességvállalással
érintett teljes tőkeösszeg. Lásd a Hirdetmény melléklete (K10/b.
számú melléklet).
AVHGA Üzletszabályzat Hirdetmény I.1. pontjában rögzített
forgóeszközhitelekre vonatkozó kedvezményes - évenkénti díj.
Amennyiben a támogatási jogszabályok alapján a Hirdetmény I.1
pontjában rögzített forgóeszköz hitelekre vonatkozó kedvezményes
díjon a kezesség nem nyújtható, úgy az Alapítvány a mindenkori
Hirdetményében rögzített díjakon vállal kezességet, amennyiben azok
nyújtásának feltételei fennállnak.
Az alapítvány saját kockázatra vállalt kezessége esetén a AVHGA
Üzletszabályzat Hirdetmény I.3. pontjában rögzített - évenkénti díj.
Az AVHGA Üzletszabályzatának elérhetősége: http://www.avhga.hu /
Letölthető dokumentumok / Hatályos Üzletszabályzat
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A díj megfizetése a készfizető kezességi
szerződés hatálybalépésének feltétele. A
kezességi díj a hitelkeret terhére is
teljesíthető.
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II. Takarék Gazdahitel Plusz kondíciói a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére

Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Referenciakamat: 1 havi BUBOR
Kamatfelár: 4,5 %pont /év
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagoknak kamatkedvezmény
figyelembevételével számított kamatfelár: 3,50%pont/év
Ügyleti kamat:

Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a szerződésben foglalt forgalmi
elvárást, úgy a kamatkedvezményre (1,00%pont/év) való jogosultság
megszűnik, a továbbiakban a Hitelintézet jogosult 4,5%pont/év
kamatfelárat felszámítani.

Naptári negyedévente, a negyedév utolsó
munkanapján esedékes (a kamat
megfizetése a hitelkeret terhére is
történhet)
Esedékes: a kedvezményre való
jogosultság megszűnését követő
negyedévtől

0,8%/év

Kezelési költség

Amennyiben az Ügyfél SAPS - Egységes Területalapú támogatását a
Hitelintézetnél finanszíroztatja elő, úgy a Takarék Gazdahitel Plusz
hitel futamidején belül arra (azokra) a naptári negyedéves
időszakokra, melyek alatt az Ügyfél Hitelintézetnél kötött SAPS
támogatást előfinanszírozó kölcsönszerződése fennáll, a kezelési
költség elengedésre kerül
III. Vállalkozói folyószámla hitel

Megnevezés

Mérték

Esedékesség

10-12% / év
Minden hónap utolsó napja (a kamat
megfizetése a hitelkeret terhére is
törénthet)

Ügyleti kamat:

Kezelési költség

Hitelbírálati díj

egyszeri sávos
10 MFt-ig
1,58%
10-20 Mft között 1,32%
20 Mft felett
1,05%
egyszeri sávos
10 MFt-ig
1,20%
10-20 Mft között 1,00%
20 Mft felett
0,80%

Nyomtatvány költség

egyszeri 10.000 Ft

Rendelkezésre tartási
jutalék

6%/év
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folyósításkor

folyósításkor

folyósításkor
hitelkamattal azonos módon, minden
hónap utolsó munkanapja (a rendelkezésre
tartási jutalék megfizetése a hitelkeret
terhére is történhet
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IV. Vállalkozói szabad felhasználású jelzáloghitel
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Referenciakamat: 3 havi BUBOR
Kamatfelár: 5-8%/év
Ügyleti kamat:

évi 1%

Kezelési költség

Hitelbírálati díj
Nyomtatvány költség
Zárlati költség

egyszeri sávos (minimum 20.000 Ft)
10 Mft-ig
1,5%
10-50 Mft között 1,25%
50MFt felett
1%
egyszeri 10.000 Ft
0,28%, maximum 100.000 Ft

Naptári negyedévente, a negyedév utolsó
munkanapján esedékes

A hitelkamattal azonos módon naptári
negyedévente
a
negyedév
utolsó
munkanapján esedékes, 0,25%/ negyedév
mértékben
folyósításkor
folyósításkor
minden év utolsó napján

IV. Vállalkozói beruházási hitel
A beruházási hitelhez minimum 20% önerő szükséges, a finanszírozás alapja a nettó beruházási érték.

Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Referenciakamat: 3 havi BUBOR
Kamatfelár: 5%/év
Ügyleti kamat:

Kezelési költség
Folyósítási jutalék
Zárlati költség
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évi 1%

egyszeri 1%
0,28%, maximum 100.000 Ft

Naptári negyedévente, a negyedév utolsó
munkanapján esedékes

A hitelkamattal azonos módon naptári
negyedévente
a
negyedév
utolsó
munkanapján esedékes, 0,25%/ negyedév
mértékben
folyósításkor
minden év utolsó napján
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V. Éven belüli mezőgazdasági hitel
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Referenciakamat: jegybanki alapkamat
Kamatfelár: 7%/év
Ügyleti kamat:

Kezelési költség
Hitelbírálati díj
Nyomtatvány költség
Zárlati költség

Naptári negyedévente, a negyedév utolsó
munkanapján esedékes

egyszeri 2%

folyósításkor

egyszeri 1,58%

folyósításkor

egyszeri 10.000 Ft

folyósításkor

0,28% maximum 100.000 Ft

lejáratkor

VI. Bankgarancia költségei óvadéki betét esetén
Megnevezés

Bankgarancia díj :

Mérték

Esedékesség

1 éven belüli lejárat esetén 2%
1 éven túli lejárat esetén 3%

évente egyszer az év utolsó munkanapján

VII. Bankgarancia költségei ingatlan fedezet esetén
Megnevezés

Bankgarancia díj :
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Mérték

Esedékesség

1 éven belüli lejárat esetén 4%
1 éven túli lejárat esetén 5%

évente egyszer az év utolsó munkanapján
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VIII. Széchenyi kártya hitel kamatai, költségei, díjai
Megnevezés

Bruttó kamat:

Kamattámogatás a 2015-ben létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kamattámogatás a 2016-ban létrejött
ügyletek esetén egységesen:
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó):
Késedelmi kamat:

Késedelmi kamat ügyleti kamatra, kezelés
költségre és egyéb tartozásra:
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő negyedévente, a zárlat
napján,

Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4 % p.a.

Amennyiben a NFM a kamattámogatás
folyósítását bármely okból megtagadja vagy
felfüggeszti, ezen összeg esedékessége a
NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele
napja.

1 % (10 millió Ft értékig)
1 % (10 millió Ft értékig)
negyedévente, a zárlat napján

0,8 %
évi bruttó ügyleti kamat + 6
%

6%

Lásd:
Garantiqa
hirdetménye

Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
lejárt egyéb tartozások – ügyleti kamat és
kezelési költség – után a késedelem idejére
havonta, minden hó végi záráskor, illetve a
lejárt tartozás érvényesítéskor esedékes.
A lejárt tőketartozás, valamint lejárt egyéb
tartozások után azonnal.
Zrt A hitelkeret megnyitásakor a készfizető
kezességvállalási díj maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel, hogy a támogatás nem
haladhatja meg a garanciadíj vetítési alap 0,75
%-ának megfelelő összeget
Amennyiben a NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból megtagadja, vagy
felfüggeszti, a garanciadíj támogatás
összegével megegyező összeg esedékessége
a NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele
napja

Hatályos 2016.január 04-től

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu

IX. Agrár Széchenyi kártya hitel kamatai, költségei, díjai
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Referenciakamat + kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4 %

Ügyleti kamat (bruttó kamat):

Kamattámogatás:

4%

Ügyfél által fizetendő kamat:

Nettó kamat = Ügyleti kamat
(bruttó kamat) – 4 %
(kamattámogatás)

Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó):

Késedelmi kamat tőkére:

Késedelmi kamat ügyleti kamatra, kezelés
költségre és egyéb tartozásra:

Amennyiben a VM/MVH a kamattámogatás
folyósítását bármely okból megtagadja vagy
felfüggeszti, ezen összeg esedékessége a
VM/MVH
ez
irányú
értesítésének
kézhezvétele napja

Fizetendő negyedévente, a zárlat napján

0,8 %

Negyedévente, a zárlat napján

Ügyleti kamat + 6 %

Az esedékessé vált tőketartozás után
negyedévente, a zárlat napján

6%

Negyedévente, a zárlat napján

X. Széchenyi Beruházási hitel kamatai, költségei, díjai

Hatályos 2016.január 04-től

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi
időszak alatt, amikor


Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4,5 %

Bruttó kamat

Kamattámogatás a 2013. december 31-ig
megkötött
hitelszerződések
teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen
Kamattámogatás a 2015. december 31-ig
megkötött
hitelszerződések
teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen
Kamattámogatás a 2016. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet teljes
futamidejére
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)

5%

naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg
lehívás hónapjához képesti legközelebb
naptári
negyedév
végén
(utolsó
munkanapján)



ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén
az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának
végén (utolsó munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap / negyedév
utolsó
munkanapján,
illetve
utolsó
alkalommal a lejárat vagy a szerződés
megszűnés napján esedékes mindaddig, amíg
az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága fennáll.
Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás
A 2013. I. negyedéves kamattámogatás 2%on került elszámolásra, 2013. II. negyedévben
a kamattámogatás az április hónapra 2%-kal,
a május-június hónapokra 5%-kal kerül
elszámolásra.

5%

5%

0,8 % p.a.

Késedelmi kamat

évi bruttó ügyleti kamat + 6 %

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja (garanciadíj)

évi 1,3%
költségvetési viszontgarancia
esetén
évi 0,3%
MV Zrt. által viszontgarantált
ügyletek esetén

A kezelési költség számítása az igénybe vett
hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy időben
esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente esedékes
a
Garantiqa
Hitelgarancia
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó*
100
100
360
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Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu
Garanciadíj-támogatás
A készfizető kezességvállalási
díj maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel, hogy a támogatás
nem
haladhatja
meg
a
garanciadíj vetítési alap 0,75 %ának megfelelő összeget

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó része évente, a hitelszerződésben
meghatározott időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez
irányú értesítésének kézhezvétele napja.

MV Zrt. viszontgaranciájával vállalt ügyletek esetén garanciadíj-támogatás nem
adható
Szerződéskötési díj

egyszeri 1,5% (a hitelösszegre
vetítve)

A szerződés aláírásával egy időben.

XI. Széchenyi Beruházási hitel kamatai, költségei, díjai
Megnevezés

Bruttó kamat

Mérték

Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 5 %

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő havonta, a hónap utolsó
napján, illetve a lejárat vagy a szerződés
megszűnés napján, mindaddig, amíg az adott
vállalkozás állami támogatás igénybevételére
történő jogosultsága fennáll.
Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás

Kamattámogatás a 2015. december 31-ig
megkötött
hitelszerződések
teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen
Kamattámogatás a 2016. december 31-ig
megkötött hitelszerződések teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)
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2%

3%

0,8 % p.a.

A kezelési költség számítása az igénybe vett
hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy időben
esedékes.

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu
Késedelmi kamat

évi bruttó ügyleti kamat + 6 %

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja (kezességi díj)

évi 1,6%

Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente esedékes
a
Garantiqa
Hitelgarancia
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *
Garanciadíj-támogatás

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360
A készfizető kezességvállalási
díj maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel,
hogy
a
támogatás nem haladhatja
meg a garanciadíj vetítési alap
0,75
%-ának
megfelelő
összeget

egyszeri 1,5% (a
hitelösszegre vetítve)

Szerződéskötési díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt kötelező
számlaforgalom nem teljesítése esetén az előírt
és a valósan teljesített számlaforgalom közötti
különbözetre vetítve kerül felszámításra)

1%.
Az
előírt
számlaforgalom vetítési
alapja a szerződött, majd
a
futamidő
további
éveiben a fordulónapi
(azaz az a hitelszerződés
aláírásának
megfelelő
napon fennálló) nyitó
tőkeösszeg.
fix, 10.000,- Ft,
Folyósítási jutalék
folyósításonként
Hitelintézet
Szerződésmódosítási díj (részleges előtörlesztés A
Hirdetménye szerint
esetén is szerződésmódosítási díj fizetendő)

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó része évente, a hitelszerződésben
meghatározott időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez
irányú értesítésének kézhezvétele napja.

A szerződés aláírásával egy időben.
Minden évben a hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon.

Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó
lehívások alkalmával esedékes.
A Hitelintézet Hirdetménye szerint

Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat előtti Nem kerül felszámításra
teljes visszafizetésének) díja
Késedelmes fizetéssel vagy a vállalkozás A
Hitelintézet
A Hitelintézet Hirdetménye szerint
hibájából történő felmondással, a kezességek Hirdetménye szerint
beváltásával és a behajtással kapcsolatos díjak
A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő A mindenkor hatályos Zrt. Hirdetmény alapján.
Garantiqa
Hitelgarancia
díj (jelenleg ügyviteli díj)
Zrt. Hirdetmény alapján.

XI. Széchenyi Önerő Kiegészítő hitel kamatai, költségei, díjai

Megnevezés
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Mérték

Esedékesség

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi
időszak alatt, amikor


Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4,5 %

Bruttó kamat

naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg
lehívás hónapjához képesti legközelebb
naptári
negyedév
végén
(utolsó
munkanapján)



ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén
az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának
végén (utolsó munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap / negyedév
utolsó
munkanapján,
illetve
utolsó
alkalommal a lejárat vagy a szerződés
megszűnés napján esedékes mindaddig, amíg
az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága fennáll.
Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás

Kamattámogatás a 2016. január 1. és
2016.
december
31-ig
megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az adott
ügylet teljes futamidejére
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)
Késedelmi kamat

5%

0,8 % p.a.

évi bruttó ügyleti kamat + 6 %

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja (garanciadíj)

évi 1,3%

A kezelési költség számítása az igénybe vett
hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy időben
esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente esedékes
a
Garantiqa
Hitelgarancia
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *
Garanciadíj-támogatás

Szerződéskötési díj
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készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360
A készfizető kezességvállalási
díj maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel, hogy a támogatás
nem
haladhatja
meg
a
garanciadíj vetítési alap 0,75 %ának megfelelő összeget

egyszeri 1% (a hitelösszegre
vetítve)

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó része évente, a hitelszerződésben
meghatározott időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez
irányú értesítésének kézhezvétele napja.

A szerződés aláírásával egy időben.

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező számlaforgalom nem teljesítése
esetén az előírt és a valósan teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve kerül felszámításra)

Folyósítási jutalék

1%. Az előírt számlaforgalom
vetítési alapja a szerződött, majd
a futamidő további éveiben a
fordulónapi
(azaz
az
a
hitelszerződés
aláírásának
megfelelő napon fennálló) nyitó
tőkeösszeg.
fix, 15.000,- Ft,
folyósításonként

Szerződésmódosítási
díj
(részleges A Hitelintézet
előtörlesztés esetén is szerződésmódosítási szerint
díj fizetendő)
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat előtti
teljes visszafizetésének) díja

Hirdetménye

Minden évben a hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon.

Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó
lehívások alkalmával esedékes.
A Hitelintézet Hirdetménye szerint

Nem kerül felszámításra

Amennyiben ingatlan, illetve ingó
biztosíték bevonásra kerül sor a szükséges
értékbecslés, MOKK bejegyzés díja,
valamint az esetleges közjegyzői okiratba A Hitelintézet
foglalás díja, valamint késedelmes szerint
fizetéssel vagy a vállalkozás hibájából
történő felmondással, a kezességek
beváltásával és a behajtással kapcsolatos
díjak

Hirdetménye

A Hitelintézet Hirdetménye szerint

A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A mindenkor hatályos Garantiqa Zrt. Hirdetmény alapján.
Hitelgarancia
Zrt.
Hirdetmény
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
alapján.

XII. Széchenyi Önerő Kiegészítő hitel kamatai, költségei, díjai
Megnevezés

Mérték

Esedékesség
Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés
alapján) havonta vagy negyedévente, a
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi
időszak alatt, amikor


Bruttó kamat

Kamatbázis + Kamatfelár:
1 havi BUBOR + 4 %

naptári
negyedéves
kamatfizetés
alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg
lehívás hónapjához képesti legközelebb
naptári
negyedév
végén
(utolsó
munkanapján)



ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén
az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának
végén (utolsó munkanapján)
kezdődik, majd ezt követően naptári
negyedévente / havonta a hónap / negyedév
utolsó
munkanapján,
illetve
utolsó
alkalommal a lejárat vagy a szerződés
megszűnés napján esedékes mindaddig, amíg
az adott vállalkozás állami támogatás
igénybevételére történő jogosultsága fennáll.
Nettó kamat = bruttó kamat - kamattámogatás
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Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu
Kamattámogatás a 2015. december 31-ig
megkötött
hitelszerződések
teljes
összegéhez az adott ügylet futamidejének
első 3 évére egységesen
Kamattámogatás a 2016. január 1. és
2016.
december
31-ig
megkötött
hitelszerződések teljes összegéhez az adott
ügylet teljes futamidejére
Kezelési költség (kamattal megegyező
módon számítandó)
Késedelmi kamat

5%

5%

0,8 % p.a.

évi bruttó ügyleti kamat + 6 %

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalási díja (garanciadíj)

évi 1,3%

A kezelési költség számítása az igénybe vett
hitel napi állománya alapján történik,
megfizetése az ügyleti kamattal egy időben
esedékes.
Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a
lejárt egyéb tartozások után azonnal.
Tárgyévre esedékes összege folyósítást
megelőzően fizetendő, majd (éven túli
ügyletek esetén) azt követően évente esedékes
a
Garantiqa
Hitelgarancia
Zrt.
Üzletszabályzatában leírtak szerint.

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor:

díj összege  hitelösszeg *

készfiz.kezesség mértéke díjmérték
napok száma
*
* kam.tartam _ szorzó *
100
100
360

Garanciadíj-támogatás

Szerződéskötési díj
Különdíj (a Hitelszerződésben előírt
kötelező számlaforgalom nem teljesítése
esetén az előírt és a valósan teljesített
számlaforgalom közötti különbözetre
vetítve kerül felszámításra)

Folyósítási jutalék

A készfizető kezességvállalási
díj maximum 50%-a azzal a
kiegészítéssel, hogy a támogatás
nem
haladhatja
meg
a
garanciadíj vetítési alap 0,75 %ának megfelelő összeget

egyszeri 1% (a hitelösszegre
vetítve)
1%. Az előírt számlaforgalom
vetítési alapja a szerződött, majd
a futamidő további éveiben a
fordulónapi
(azaz
az
a
hitelszerződés
aláírásának
megfelelő napon fennálló) nyitó
tőkeösszeg.
fix, 15.000,- Ft,
folyósításonként

Szerződésmódosítási
díj
(részleges A Hitelintézet
előtörlesztés esetén is szerződésmódosítási szerint
díj fizetendő)
Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat előtti
teljes visszafizetésének) díja

A szerződés aláírásával egy időben.
Minden évben a hitelszerződés aláírásának
megfelelő napon.

Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó
lehívások alkalmával esedékes.
A Hitelintézet Hirdetménye szerint

Nem kerül felszámításra

Amennyiben ingatlan, illetve ingó
biztosíték bevonásra kerül sor a szükséges
értékbecslés, MOKK bejegyzés díja,
valamint az esetleges közjegyzői okiratba A Hitelintézet
foglalás díja, valamint késedelmes szerint
fizetéssel vagy a vállalkozás hibájából
történő felmondással, a kezességek
beváltásával és a behajtással kapcsolatos
díjak

Hatályos 2016.január 04-től

Hirdetménye

A
garanciadíj
garanciadíj-támogatást
meghaladó része évente, a hitelszerződésben
meghatározott időpontokban esedékes.
Amennyiben az NFM a garanciadíj támogatás
folyósítását bármely okból felfüggeszti vagy
visszatartja,
a
garanciadíj
támogatás
megfizetésének esedékessége az NFM ez
irányú értesítésének kézhezvétele napja.

Hirdetménye

A Hitelintézet Hirdetménye szerint

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu
A mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére A mindenkor hatályos Garantiqa Zrt. Hirdetmény alapján.
Hitelgarancia
Zrt.
Hirdetmény
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj)
alapján.

XII. Közvetlen agrártámogatások megelőlegező kölcsön (SAPS)
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Referenciakamat: 3 havi BUBOR
Kamatfelár: 4%/év (minősítéstől függően B2 kategóriától felfele –1%
kamatfelár kedvezmény)
Ügyleti kamat:

Naptári negyedévente, a negyedév utolsó
munkanapján esedékes

Kezelési költség

egyszeri 1,0% (minimum 10.000 Ft)

folyósításkor

Hitelbírálati díj

egyszeri 1,0% (minimum 20.000 Ft, maximum 100.000 Ft)

folyósításkor

XIV. Egyéb, hitelekhez kapcsolódó díjak és költségek
Megnevezés

Mérték
Nem hiteles tulajdoni lap: 1.500 Ft+ÁFA
Hiteles tulajdoni lap : 4.500 Ft+ÁFA

Tulajdoni lap
lekérdezésének díja
Szerződés módosítás
ügyfél kérésére
Fedezetkivonás díja

Hatályos 2016.január 04-től

Fennálló tartozás 3%-a
10.000 Ft/ fedezet, egyszeri díj

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu
Kamatfizetési értesítő
(negyedévente)
Hitelügylethez
kapcsolódó
dokumentumok másolata
Kezes, adós felszólítás
díja
Központi felszólítás díja

700 Ft/db
40 Ft/oldal
500 Ft/fő
2.000 Ft/fő

Hitel felmondás díja

3.000 Ft/fő

Fizetési meghagyás

4.000 Ft/db

Végrehajtás
Helyszíni szemle
Jelzálog jog bejegyzés
Jelzálog jog törlése
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egyszeri 5.000 Ft+ a teljes tartozás 0,5%-a
1.000 Ft/ ingatlan
Földhivatali díjszabás, jelenleg 12.600 Ft/ hrsz
Földhivatali díjszabás, jelenleg 6.600 Ft/hrsz

