Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére

III/2. Hitelek és egyéb kockázati termékek
Vállalati hitelek
Érvényes: 2020. május 18-tól
2008. október 13-ától kezdődően a CHF alapú hitelek igénylésére vonatkozó új kérelmek befogadását
a Bank határozatlan időre felfüggeszti.
I.

Hiteltermékek

Irányadó éves kamatok (+ kockázati felár)
1. Forintban nyújtott kölcsönök
MKB Prime Rate
Folyószámlahitel
Rövid lejáratú kölcsönök irányadó kamatlába
Közép- és hosszú lejáratú kölcsönök

16,70%
14,50%
14,75%
15,75%

A Bank a kondíciós listában megjelölt irányadó kamatlábak alkalmazása mellett biztosítja az Ügyfél részére, hogy a
Folyószámlahitelek, illetve a Rövid-, Közép- és Hosszú lejáratú kölcsönök esetében alkalmazott kamat mértékét az
Ügyféllel kötött hitelszerződésben referencia kamat bázis és megegyezés szerinti kamatfelár együttes értékéhez kösse.
A Bank forint hitelek esetében alapértelmezésben referencia kamatlábként a BUBOR -t alkalmazza.
A kamatfelár pedig az egyedi Bank és Ügyfél között létrejött megállapodás szerint Ügyfél kockázata, futamidő, az aktuális
pénzpiaci viszonyok illetve esetleges vonatkozó jogszabályok alapján kerül meghatározásra .

Belföldi fizetési ígérvények (váltók) leszámítolása
KKV Eszközalapú hitel

15,20%
15,75%

2. Betétkamatláb bázisú hitel
- Forinthitel
- EUR hitel
- CHF hitel

a hitel fedezetét képező betét kamata + 2%
a hitel fedezetét képező betét kamata + 3,5%
a hitel fedezetét képező betét kamata + 3%

3. Devizában nyújtott kölcsönök
Deviza folyószámlahitel
- EUR folyószámlahitel
- USD folyószámlahitel
- CHF folyószámlahitel

1 havi EURIBOR + 5,80%
O/N USD LIBOR + 6,50%
S/N CHF LIBOR + 6,50%

Éven belüli devizahitel

LIBOR vagy EURIBOR, kivéve
RON-ban nyújtott hitel esetén: ROBOR+6,50%
BGN-ben nyújtott hitel esetén: SOFIBOR+6,50%

Éven túli devizahitel
Éven túli devizahitel
KKV Eszközalapú hitel

LIBOR vagy EURIBOR + 6,50%
LIBOR vagy EURIBOR
3 illetve 6 havi EURIBOR + 8,30%

4. Exportügyletek jegybanki refinanszírozással
Éven belüli lejáratú forgatható exportokmányok
leszámítolása



8,0%

2010. július 14-ig megkötött hitelszerződések esetében, 2010. július 15 -étől megkötött hitelszerződések esetében a Bank az MKB Prime rate
kamatlábat nem alkalmazza.
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Irányadó éves kamatok (+ kockázati felár)
5. Speciális konstrukciók
3 havi EURIBOR + RKK1 vagy RKK2 vagy RKK3 +
legfeljebb 3,5%/év

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási
Program (forint hitel kihelyezése mellett)

Exim két éven túli exportösztönző hitelek

Exim Versenyképességet javító hitel Jövő exportőrei
alhiterprogram
MKB 1x1 Stabilitás Hitel

RKK1: Többségi állami és/vagy önkormányzati tulajdonban lévő
személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet ellátó vállalkozások
új jármű beszerzése esetén; közepes tőke-ellátottságú vállalkozások
(Mid-Cap) új és használt jármű beszerzése/felújítása 50 millió EUR
feletti hitelösszeg esetén alkalmazandó MFB kamatfelár, mértéke
2017. évre vonatkozóan 1,50%/év
RKK2: Nem KKV és nem közepes tőke-ellátottságú vállalkozások
(Mid-Cap)
kedvezményezett
új
és
használt
jármű
beszerzése/felújítása esetén; többségi állami tulajdonban lévő
és/vagy önkormányzati tulajdonban lévő személyszállítási
közszolgáltatási tevékenységet ellátó vállalkozások használt jármű
beszerzése/felújítása esetén alkalmazandó MFB kamatfelár, mértéke
2017. évre vonatkozóan 2,75%/év
RKK3: Közepes tőke-ellátottságú vállalkozások (Mid-Cap) új és
használt jármű beszerzése/felújítása 25-50 millió EUR közötti
hitelösszeg esetén; KKV-k új és használt jármű beszerzése/felújítása
esetén alkalmazandó MFB kamatfelár, mértéke 2017. évre
vonatkozóan 1,50%/év
Az MFB kamatfelár mértéke évente változó, amelyet a tárgyévre
vonatkozóan a tárgyévet megelőző év november 30-ig hoz
nyilvánosságra az MFB Zrt.

Futamidő alatt fix kamat: minimum CIRR*, maximum 4,1%
*Az OECD Megállapodás szerint megállapított és az
OECD Titkársága által közzétett, 2-5 éves futamidejű, fix
kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi
referencia kamatláb (Commercial Interest Reference
Rate).
Futamidő alatt fix kamat: Az Európai Bizottság által
közzétett Referencia Alap-kamatláb - 3,5% (de minimum
0,1%) + a hitelkockázattól, az adós minősítésétől, valamint
az ügylet fedezettségétől függően meghatározott felárból
számított kamatláb (maximum 4%) összege
1 havi BUBOR + az ügyfélminősítés eredményétől függően
4,5% – 6,5%/év

MKB 1x1 Lombardhitel

1 illetve 3 havi BUBOR + az igényelt hitelösszegtől függő
kamatfelár:
1.000.000 Ft – 9.999.999 Ft: 4%/év
10.000.000 Ft – 49.999.999 Ft: 3%/év
50.000.000 Ft-tól: 2%/év

MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz
MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz
6. Késedelmi kamat

1 havi BUBOR +5%/év
1 havi BUBOR +5%/év
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%

7. Késedelmi kamat lejárt és forintra átváltott
devizatartozások esetében:
Rövid lejáratú devizahitelek esetében
Közép- és hosszú lejáratú devizahitelek esetében

az 1. pont szerinti, rövid lejáratú forintkölcsönökre az
esedékesség napján érvényes irányadó kamatláb + évi 6%
az 1. pont szerinti, közép- és hosszú lejáratú forintkölcsönökre az
esedékesség napján érvényes irányadó kamatláb+évi 6%
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Jutalékok, díjak
Megnevezés
Hitelképességi vizsgálat
Hitelbírálati díj MKB 1x1 Stabilitás Hitel esetén
Hitelbírálati díj MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz esetén
Hitelbírálati díj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
Hitelígérvény díja
Hitelfedezet éves felülvizsgálatának díja
- A 2011. március 31-éig megkötött hitelszerződésekre
vonatkozóan:
50-500 millió forint nettó forgalmi értékű, lakóingatlannak nem
minősülő ingatlanok esetében
- A 2011. április 1-jétől megkötött, illetve módosított
hitelszerződésekre vonatkozóan:
10-500 millió forint nettó forgalmi értékű, lakóingatlannak nem
minősülő ingatlanok esetében
- 500 millió forint feletti nettó forgalmi értékű, lakóingatlannak
nem minősülő ingatlanok esetében
Rendelkezésre tartási jutalék
- Betétkamatláb bázisú rulírozó hitel esetén
- MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program
esetén
- MKB 1x1 Lombardhitel esetén
- MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
- Rendelkezésre tartási díj Exim által refinanszírozott
hitelprogram esetén (kivéve Jövő exportőrei rulirozó
forgóeszközhitel)
Exim Jövő exportőrei rulirozó forgóeszközhitel
Szerződéskötési díj
- Egy év vagy azt meg nem haladó futamidő esetén
- Egy éven túli futamidő esetén
- Lejárat nélküli konstrukció esetén
Szerződéskötési díj Betétkamatláb bázisú hitel esetén
- Forinthitel
- EUR hitel
- CHF hitel
Szerződéskötési díj MKB 1x1 Lombardhitel esetén
Szerződéskötési díj MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz esetén
Szerződéskötési díj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
Éves hitelfelülvizsgálati díj
- Lejárat nélküli konstrukció esetén
Folyósítási jutalék
- MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program
esetén
- MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz esetén
- MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
- MKB Forgóeszközhitel esetén, amennyiben a hitel célja
szállítói tartozások bank általi nyilvántartása és kezelése
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Mérték
180.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
Megállapodás szerint

min. 24.000 Ft/ingatlan

min. 24.000 Ft/ingatlan
az értékbecslőnek fizetendő értékbecslési díj
összege + min. 9.500 Ft/ingatlan
2%/év
1%/év
0,4%/év
1%/év
1,5%/év
0,5%/év
0,25%/év, a le nem hívott keretösszegre vetítve
1% min. 240.000 Ft
1% min. 400.000 Ft
1% min. 240.000 Ft
1%, min. 150.000 Ft
1%, min. 500 EUR
1%, min. 625 CHF
1%, max.250.000 Ft
1%, max. 250.000 Ft
1%, max. 250.000 Ft
1%, min. 240.000 Ft
1%, min. 150.000 Ft /folyósítás
legfeljebb 1%
10.000 Ft / lehívás
10.000 Ft / lehívás
1%, min. 150.000 Ft /folyósítás + a szállítónak
utalt összeg 0,14%-a, max. 3.000 Ft / utalás
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Szerződésmódosítási díj
- Részleges előtörlesztés esetén
A hitelszerződésben foglalt feltételeknek megfelelő önkéntes
1%, min. 100.000 Ft
előtörlesztés esetén
Rendkívüli előtörlesztés esetén
1,5%, min. 150.000 Ft
- A hitelszerződés módosítását eredményező lejárat0,5%, min. 140.000 Ft
meghosszabbítás esetén
- Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott forgóeszközhitel esetében
az óvadéki szerződés aláírását követő közraktárjegy csere,
közraktárjegy felszabadítás illetve újabb közraktárjegy(ek)
bevonása esetében

- A hitelszerződés összegének változtatása esetén (az
előtörlesztést kivéve)
- A hitelszerződés egyéb feltételeinek módosítása esetén
Szerződésmódosítási díj Betétkamatláb bázisú hitel esetén
- Forinthitel
- EUR hitel
- CHF hitel
Szerződésmódosítási díj MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés
Finanszírozási Program esetén
Szerződésmódosítás díj MKB 1x1 Lombardhitel esetén
- A hitelszerződés összegének változtatása esetén
- A hitelszerződés módosítását eredményező lejáratmódosítás esetén
- A szerződött összeg és/vagy lejárat változtatása nélkül
Szerződésmódosítás díj MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz
esetén
- Részleges előtörlesztés és lejárat módosítása esetén
- Egyéb módosítás esetén
Szerződésmódosítás díj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
- Részleges előtörlesztés és lejárat módosítása esetén
- Egyéb módosítás esetén
Kezelési költség

1%, min. 5.000 Ft

1%, min. 100.000 Ft
Megállapodás szerint, de min. 20.000 Ft
10.000 Ft
50 EUR
65 CHF
1% de max. 1.000.000 Ft

30.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft

1%, min. 30.000 Ft
0 Ft
30.000 Ft
0 Ft
0,1%/hó
A 2012. szeptember 30-ig megkötött
szerződések esetén 0,5%/év min. 30.000 Ft/év

Kezelési költség MKB 1x1 Lombardhitel esetén
- Értékpapírok cseréje óvadékban lévő értékpapírok
értékesítése és új értékpapírok vásárlása útján
- Értékpapírok cseréje óvadékban lévő értékpapírok
értékpapír-letéti számlán elhelyezett értékpapírokkal történő
cseréje esetén
Kezelési költség MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
Kezelési díj Exim által refinanszírozott hitel esetén

0,8% az értékesített értékpapírok eladási
árfolyamértéke után
0,8% a cserélt értékpapírok piaci árfolyamértéke
után, minimum 30 000 Ft
0,2%/hó
egyszeri, maximum 0,75%

egyszeri,
-7,5Mrd HUF nettó árbevétel alatt 300 EUR
-7,5Mrd és 15 Mrd HUF nettó árbevétel között
1200 EUR
egyszeri, 600 EUR/600 HUF/600 USD, minden
Monitoring díj Exim egyedileg refinanszírozott hitelprogram
megkezdett millió EUR/HUF/USD összegre
esetén
vetítve
Monitoring díj Exim két éven túli export előfinanszírozó
keret-megállapodásos hitel esetén

Ügyintézési díj a 2012. október 1-jétől megkötött
hitelszerződésekre vonatkozóan

3.500 Ft/ingatlan
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Zárlati díj
Zárlati díj MKB 1x1 Lombardhitel esetén
Zárlati díj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
Adatszolgáltatás késedelmes benyújtásának díja
- MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
Különdíj

150.000 Ft
50.000 Ft
25.000 Ft
50.000 Ft/hét
15.000 Ft

Az előírt és a teljesített számlaforgalom
különbözetének 1%-a
Az előírt és a teljesített számlaforgalom
Különdíj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
különbözetének 1%-a
Vállalt forgalom elmaradási jutalék
megállapodás szerint
a tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos
törvényben meghatározott illeték összegével
Tranzakciós díj,
azonos, mely jelenleg az ügyfél által megfizet ett
a 2013. június 3-ától megkötött hitelszerződésekre vonatkozóan törlesztés, szerződéskötési díj, rendelkezésre
tartási jutalék, kezelési költség és folyósítási
jutalék 0,3%-a, maximum 6.000,-Ft.
Különdíj MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz esetén

II.

MNB NHP Hajrá keretében kötött hitelszerződések esetében alkalmazott kondíciók
2,50%/év
A hiteldíj kizárólag ügyleti kamatból áll.

1. Hiteldíj
2. Szerződésmódosítási díj
- A hitelszerződés módosítását eredményező
lejárat-meghosszabbítás esetén
- A hitelszerződés összegének változtatása
esetén (az előtörlesztést kivéve)
- A hitelszerződés egyéb feltételeinek módosítása
esetén
3. Késedelmi kamat

0,5% min. 140.000 Ft
1% min. 100.000 Ft
Megállapodás szerint, de min. 20.000 Ft
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6%

III. MNB NHP Fix keretében kötött hitelszerződések esetében alkalmazott kondíciók
2,50%/év
A hiteldíj ügyleti kamatból és folyósítási jutalékból áll. A
folyósítási jutalék folyósításonként esedékes, a folyósított
tőkeösszeg százalékában.
Folyósítási jutalék felszámítása esetén annak éves
szintre vetített mértéke, illetve az ügyleti kamat éves
mértéke együttesen nem haladhatja meg a 2,50%-ot.

1. Hiteldíj

2. Szerződésmódosítási díj
- A hitelszerződés módosítását eredményező
lejárat-meghosszabbítás esetén
- A hitelszerződés összegének változtatása
esetén (az előtörlesztést kivéve)
- A hitelszerződés egyéb feltételeinek módosítása
esetén
3. Késedelmi kamat

0,5% min. 140.000 Ft
1% min. 100.000 Ft
Megállapodás szerint, de min. 20.000 Ft
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6%

IV. MNB Növekedési Hitelprogram (MNB NHP) keretében kötött hitelszerződések kiváltása esetében
alkalmazott kondíciók
MNB NHP III. szakasza I. pillérének keretében kötött hitelszerződések kiváltása esetében alkalmazott
kondíciók
1. Hiteldíj

2,50%/év
A hiteldíj ügyleti kamatból és folyósítási jutalékból áll. A
folyósítási jutalék folyósításonként esedékes, a folyósított
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tőkeösszeg százalékában.
Folyósítási jutalék felszámítása esetén annak éves
szintre vetített mértéke, illetve az ügyleti kamat éves
mértéke együttesen nem haladhatja meg a 2,50%-ot.
Szerződésmódosítási díj
A hitelszerződés módosítását eredményező
0,5% min. 140.000 Ft
lejárat-meghosszabbítás esetén
A hitelszerződés összegének változtatása
1% min. 100.000 Ft
esetén (az előtörlesztést kivéve)
A hitelszerződés egyéb feltételeinek módosítása
Megállapodás szerint, de min. 20.000 Ft
esetén
Késedelmi kamat
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6%
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V. Előfinanszírozás, Faktoring
1. Belföldi és Export faktoring
Előfinanszírozás kamatlába
- forintban
- devizában
Faktorálási díj
Kezelési költség
- forintban

BUBOR + kockázati felár
LIBOR vagy EURIBOR+ kockázati felár
az átruházott követelés alapjául szolgáló számla bruttó
értékének 0,3-1,5%-a
szám lánként
az átruházott követelések bruttó számlaértékének 0,5%-a,
min. 500 Ft, max. 2 000 Ft

- devizában:
EUR
CHF
USD

az átruházott követelések bruttó számlaértékének 0,5%-a,
min. 2 EUR, max. 8 EUR
az átruházott követelések bruttó számlaértékének 0,5%-a,
min. 3 CHF, max. 12 CHF
az átruházott követelések bruttó számlaértékének 0,5%-a,
min. 3 USD, max. 10 USD
szám lánként

Sürgősségi díj
- forintban
500 Ft
- devizában:
EUR
2 EUR
CHF
3 CHF
USD
3 USD
Ügyletbírálati díj
0,5%, minimum 120.000 Ft
Szerződéskötési díj
1,0%, minimum 240.000 Ft
Szerződésmódosítási illetve prolongálási díj
0,5%, minimum 120.000 Ft
Keretszerződés lezárásának díja
50.000 Ft
Vállalt faktor-forgalomelmaradási jutalék
megállapodás szerint
Belföldi és export faktoringhoz kapcsolódó
biztosítás
A.) Belföldi faktoring valamint EU országokba irányuló export faktoring 90%-os biztosításának a díja
Biztosított vevők hitelbírálati díja
21 000Ft/vevő/év
Biztosított vevők biztosítási díja
az átruházott követelések bruttó számlaértékének 0,3%-a
B.) Világ összes országára vonatkozó 100%-os biztosítás export faktoráláshoz
Országonként, partnerenként egyedileg kerül megállapításra
2. Mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása
Előfinanszírozás forintban
3 havi BUBOR + 4,5% p.a.
Előfinanszírozás EUR-ban
3 havi EURIBOR + 5,0% p.a.
Szerződéskötési díj
várható támogatás bruttó értékének 1,5%-a
Kezelési költség
nem kerül felszámításra
Háromoldalú megállapodás nyilvántartásba vételi díja
30.000 HUF/megállapodás
Keretszerződés lezárásának díja
30.000 HUF
a módosítással érintett várható támogatás bruttó
Szerződésmódosítási, prolongálási díj
értékének 0,5%-a
Utólagos kivonat díja
250 HUF/kivonat
3. ÁFA visszaigénylés előfinanszírozása
3 havi BUBOR + 3% p.a.
Előfinanszírozás forintban
az átruházott adóhatósággal szembeni követelés bruttó
Faktorálási díj
értékének 0,75%-a
Kezelési költség
adóbevallásonként 2 000 Ft
4. Export okmány leszámítolása
LIBOR vagy EURIBOR plusz kockázati felár
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VI. Okmányos bankműveletek
1. Beszedési megbízások (nemzetközi inkasszók)
Beszedési megbízás (export) kezdeményezése
Ügyfélre kiállított beszedvény (import) inkasszó kezelése
Árufelszabadítás (ha az áru a Bank rendelkezésére vagy címére
kerül leszállításra) tételenként
Inkasszó feltételeinek módosítása
Váltó elfogadtatása (a kezelési jutalékon felül)
Váltó kitöltési díj
Sürgetés (első alkalommal díjmentes)
2. Okmányos meghitelezések (akkreditívek)
2.1. Bank által nyitott (import) akkreditívek
Akkreditív nyitásának egyszeri kibocsátási jutaléka
Akkreditív igazoltatása
Akkreditív díja betétfedezet biztosítása mellett (a nyitási díjon
felül)
Akkreditív díja egyéb biztosíték esetében (a nyitási díjon felül)
Akkreditív összeg emelésének kezelési költsége
Akkreditív módosítása (kivéve az összeg emelését), illetve a
megbízás visszavonása
Előírásoktól eltérő okmányok kezelése (a kedvezményezett
terhére)
2.2. Ügyfél javára érkezett (export) akkreditívek
Akkreditív avizálása (igazolás nélkül), illetve összegének
emelése
Akkreditív módosítási jutaléka (kiv. összegemelés)
Akkreditív igazolása (az avizálási jutalékon felül)

0,25%, min. 9.000 Ft
0,25%, min. 9.000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,3%, min. 10.000 Ft
7.000 Ft
0,1%, min. 7.500 Ft
5.000 Ft/váltó
2.000 Ft

0,2%, min. 10.000 Ft
az igazoló bank költsége, egyedi
megállapodás szerint
0,1%/hó, min. 2.000 Ft/hó
0,2%/hó, min. 5.000 Ft/hó
különbözetre vetítve: 0,2%, min. 10.000 Ft
10.000 Ft
60 EUR vagy ennek Ft ellenértéke
+ 15 EUR / Swift üzenet
0,15%, min. 11.000 Ft
10.000 Ft
egyedi megállapodás alapján, a vonatkozó
ország-/bankkockázat függvényében
10.000 Ft
0,2%, min. 11.000 Ft
0,15%, min.11.000 Ft

Előzetes okmányvizsgálat
Akkreditív átruházása
Engedményezés (igazolás, értesítés)
Követelés engedményezése alapján pénzügyi teljesítés
7.000 Ft
(tételenként)
2.3. Import/export akkreditívekhez kapcsolódó egyéb kondíciók
Okmányfelvétel igénybevételenként
0,2%, min.10.000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Halasztott fizetésű akkreditív esetén a fizetés
7.000 Ft
(igénybevételenként) további
Halasztott fizetésű akkreditív leszámítolása
eseti megállapodás szerint
Árufelszabadítás (ha az áru a Bank rendelkezésére vagy címére
0,3%, min. 10.000 Ft
kerül leszállításra) tételenként
Sürgetés (első alkalommal díjmentes)/alkalmanként
3.500 Ft
Tanácsadás, illetve akkreditív tervezet készítése
15.000 Ft
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3. Garanciák
3.1 Kibocsátott garancia
Bankgarancia kibocsátása, illetve összegének emelése
(kibocsátáskor felszámítandó egyszeri jutalék)
Garancia díja (a kiadási jutalékon felül) teljes betétfedezet
esetén
Garancia díja (a kiadási jutalékon felül) nem teljes betétfedezet
nyújtása esetén
Garancia igénybevételi jutalék
Garancia módosítása (kivéve az összeg emelését), megbízás
visszavonása, garancia lejárat előtti törlése
Egyedi, a bank szabványaitól eltérő szövegezésű
garancianyilatkozatok kiadása, illetve garancia kiadása két
nyelven (felár)
Szándéknyilatkozat kibocsátásának, módosításának jutaléka
Bankgarancia ígérvény kiadása
Bankgarancia ígérvény módosítási jutaléka
3.2 Ügyfél javára kibocsátott garancia kezelése
Ügyfél javára kibocsátott garancia avizálása (nyilvántartásba
vétele)
Ügyfél javára kibocsátott garancia módosításának avizálása
(nyilvántartásba vétele)
Ügyfél javára kibocsátott garancia igénybevételének
továbbításában való közreműködés jutaléka
3.3 Garanciákra vonatkozó egyéb kondíciók
Közreműködési jutalék (szövegtervezetek készítése,
véleményezés, tanácsadás)
4. Váltók
Letétbe helyezés, őrzés (váltónként)
Váltó avalizálása (egyszeri kezelési költség)
Váltó avalizálása (avalizálási díjon felül)
- előzetes készpénz fedezet biztosítása mellett
- előzetes készpénz fedezet elhelyezése nélkül
5. Késedelmi kamat

0,25%, min. 22.000 Ft
0,1%/hó, min. 10.000 Ft/hó
0,2%/hó, min. 14.000 Ft/hó
0,2%, min. 20.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
25.000 Ft
0,25%, min. 22.000 Ft
20.000 Ft
0,15%, min. 14.000 Ft
10.000 Ft
0,2%, min. 20.000 Ft
egyedi megállapodás alapján
6.000 Ft
0,25%, min. 20.000 Ft
0,135%/hó, min. 5.000 Ft/hó
0,2%/hó, min. 7.500 Ft/hó
Az MKB Bank Nyrt. forintban nyújtott, rövid
lejáratú kölcsöneinek esedékesség napján
érvényes irányadó kamatlába + évi 6%
Az MKB Bank Nyrt. devizában nyújtott, éven
belüli kölcsöneinek esedékesség napján
érvényes irányadó kamatlába + évi 6%

Forinttartozások esetében
Devizatartozások esetében
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Nem értékesíthető termékek
2017. június 9-éig megkötött hitelszerződések kondíció
I. Hiteltermékek
Irányadó éves kamatok (+ kockázati felár)
Speciális konstrukciók – nem értékesíthető termékek
MFB által refinanszírozott termékek – 2014.12.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési
Hitelprogram (forint hitel kihelyezése mellett) 2010.
3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év
március 1-ig benyújtott refinanszírozási
kölcsönkérelmek alapján nyújtott hitelek esetén
Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési
3 havi EURIBOR + RKV + legfeljebb 3%/év
Hitelprogram (forint hitel kihelyezése mellett) 2010. RKV: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, 2017. évre
március 1-jét követően benyújtott refinanszírozási vonatkozóan 1,50%/év, és amelyet a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet
megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra az MFB Zrt.
kölcsönkérelmek alapján nyújtott hitelek esetén
Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram
(forint hitel kihelyezése mellett) 2010. március 1-ig
benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek alapján 3 havi EURIBOR + legfeljebb 6%/év
nyújtott hitelek esetén
Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram 3 havi EURIBOR + RKA + legfeljebb 3%/év
(forint hitel kihelyezése mellett) 2010. március 1. és RKA: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, 2017. évre
2013. június 3. között megkötött hitelszerz ődések vonatkozóan 3,00%/év, és amelyet a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet
megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra az MFB Zrt.
esetén
Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram 3 havi EURIBOR + RKA + legfeljebb 3,5%/év
(forint hitel kihelyezése mellett) 2013. június 3-át RKA: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, 2017. évre
vonatkozóan 3,00%/év, és amelyet a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet
követően megkötött hitelszerződések esetén
megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra az MFB Zrt.
MFB GLOBAL Fejlesztési Hitelprogram

BUBOR vagy EURIBOR vagy CHF LIBOR vagy JPY LIBOR +
legfeljebb 6%/év

Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
(forint hitel kihelyezése mellett)

3 havi BUBOR + legfeljebb 4%/év

Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram (forint
1/2 × 1 havi BUBOR + 1,25% + legfeljebb 4%/év
hitel kihelyezése mellett)
Új Magyarország Kis-és Középvállalkozói
0,75 × 3 havi EURIBOR + 0,75% + legfeljebb 5%
Hitelprogram (forint hitel kihelyezése mellett)
Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram
(forint hitel kihelyezése mellett) 2013. június 3-ig
3 havi EURIBOR + legfeljebb 4,25%/év
megkötött hitelszerződések esetén
Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 3 havi EURIBOR + RKT + legfeljebb 3%/év
(forint hitel kihelyezése mellett) 2013. június 3-át
követően megkötött hitelszerződések esetén

RKT: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, 2017. évre
vonatkozóan 3,00%/év, és amelyet a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet
megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra az MFB Zrt.

3 havi EURIBOR + RKK + legfeljebb 4%/év
MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram RKK: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, 2017. évre
vonatkozóan 2,50%/év, és amelyet a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet
(forint hitel kihelyezése mellett)
megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra az MFB Zrt.

MFB Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram
(forint hitel kihelyezése mellett)

3 havi EURIBOR + RKF+ legfeljebb 2,5%/év
RKF: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, 2017. évre
vonatkozóan 3,00%/év, és amelyet a tárgyévre vonatkozóan a
tárgyévet megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra az MFB Zrt.
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Irányadó éves kamatok (+ kockázati felár)

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram (forint hitel
kihelyezése mellett) 2013. június 3-ig megkötött
hitelszerződések esetén

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram (forint hitel
kihelyezése mellett) 2013. június 3-át követően
megkötött hitelszerződések esetén

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program (forint
hitel kihelyezése mellett)

Kamat
3 havi EURIBOR + RKF2
+ legfeljebb 2,5%/év
RKF2: az MFB kamatfelár mértéke,
amely évente változó, 2017. évre
vonatkozóan 3,00%/év, és amelyet a
tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet
megelőző év november 30-ig hoz
nyilvánosságra az MFB Zrt.

Kamat
3 havi EURIBOR + RKF2
+ legfeljebb 3,5%/év
RKF2: az MFB kamatfelár mértéke, amely
évente változó, 2017. évre vonatkozóan
3,00%/év, és amelyet a tárgyévre
vonatkozóan a tárgyévet megelőző év
november 30-ig hoz nyilvánosságra az
MFB Zrt.

Kamattámogatás
legfeljebb a kamat
50%-a, de legfeljebb
4%/év
(a vállalkozás szabad
de minimis keretének
figyelembevételével)
Kamattámogatás
legfeljebb a kamat 50%a, de legfeljebb 4%/év
(a vállalkozás szabad de
minimis keretének
figyelembevételével)

3 havi EURIBOR + RKV + legfeljebb 3,5%/év

RKV: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, 2017. évre
vonatkozóan 1,50%/év, és amelyet a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet
megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra az MFB Zrt.

3 havi EURIBOR + RKÉF + legfeljebb 3,5%/év
MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram

RKÉF: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó,
2017. évre vonatkozóan 3,30%/év, és amelyet a tárgyévre vonatkozóan a
tárgyévet megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra az MFB Zrt.

EXIM által refinanszírozott termékek – 2017.03.01-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Exim két éven belüli export előfinanszírozó hitel

az Európai Bizottság által közzétett, támogatástartalom
meghatározásához használt Referencia Alap-kamatláb + a
hitelkockázattól, az adós minősítésétől, valamint az ügylet fedezettségétől
függően meghatározott felárból számított kamatláb összege

MNB által refinanszírozott termékek – 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz - MNB
2%/év
Növekedési Hitelprogram keretében
MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz - MNB
Növekedési Hitelprogram keretében

2,2%/év

Jutalékok, díjak – nem értékesíthető termékek
Megnevezés
Mérték
Hitelképességi vizsgálat
MFB által refinanszírozott termékek – 2014.12.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Hitelképesség vizsgálati díj Új Magyarország Kis-és
25.000 Ft + az igényelt hitelösszeg 0,1%-a
Középvállalkozói Hitelprogram esetén
Hitelképességi vizsgálat (hitelbírálati díj) MFB Agrár
Forgóeszköz Hitelprogram esetén, 2013. június 3-át követően
180.000 Ft, de legfeljebb a hitelösszeg 0,5%-a
benyújtott kérelmekre vonatkozóan
Hitelképességi vizsgálat (hitelbírálati díj) MFB Élelmiszeripari
180.000 Ft, de legfelejbb a hitelösszeg 1%-a
Forgóeszköz Hitelprogram esetén
MNB által refinanszírozott termékek – 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Hitelbírálati díj MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz esetén – MNB
0 Ft
Növekedési Hitelprogram keretében
Hitelbírálati díj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén – MNB
0 Ft
Növekedési Hitelprogram keretében



A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a kamattámogatás igénybevételére jogosult vállalkozás részére.
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Rendelkezésre tartási jutalék
MFB által refinanszírozott termékek – 2014.12.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
- Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram esetén
0,25%/év
- Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram esetén
0,25%/év
- Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram esetén
0,25%/év
- Új Magyarország Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram esetén 0,25%/év
- MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram esetén
0,25%/év
- MFB Vállalkozásfinanszírozási Program esetén
0,4%/év
- MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram esetén, a 2013. június
0,4%/év
3-át követően megkötött hitelszerződésekre vonatkozóan
- MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram esetén
0,4%/év
MNB által refinanszírozott termékek – 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
- MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén – MNB Növekedési
0%/év
Hitelprogram keretében
EXIM által refinanszírozott termékek – 2017.03.01-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
- Rendelkezésre tartási díj Exim két éven belüli export
0,25%/év a hitel le nem hívott része után
előfinanszírozó rulírozó hitel esetén
MV Zrt. kezességvállalása mellett nyújtott hitelek – 2014.01.01-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
A MV Zrt. Készfizető kezességvállalásának (Új Széchenyi
0,5%
Hitelgarancia) igénybevételéért fizetendő éves díj
Szerződéskötési díj
MNB által refinanszírozott termékek – 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Szerződéskötési díj MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz esetén –
0%
MNB Növekedési Hitelprogram keretében
Szerződéskötési díj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén –
0%
MNB Növekedési Hitelprogram keretében
MFB által refinanszírozott termékek – 2014.12.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Szerződéskötési díj MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
esetén, 2013. június 3-át követően megkötött
legfeljebb 1%
hitelszerződésekre vonatkozóan
Szerződéskötési díj MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz
legfeljebb 1%
Hitelprogram esetén
Folyósítási jutalék
1%, min. 150.000 Ft /folyósítás
MFB által refinanszírozott termékek – 2014.12.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
- Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram esetén

legfeljebb 1%

- Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram esetén

legfeljebb 1%

- Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram esetén

legfeljebb 1%

- Új Magyarország Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram esetén legfeljebb 1%
- MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram esetén

legfeljebb 1%

- MFB Vállalkozásfinanszírozási Program esetén

legfeljebb 1%

MNB által refinanszírozott termékek – 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
- MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz esetén – MNB Növekedési
0 Ft
Hitelprogram keretében
- MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén – MNB Növekedési
0 Ft
Hitelprogram keretében
EXIM által refinanszírozott termékek – 2017.03.01-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
- Exim két éven belüli export előfinanszírozó hitel esetén
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Szerződésmódosítási díj
MFB által refinanszírozott termékek – 2014.12.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Szerződésmódosítási díj Új Magyarország Kis-és
0,1% de min. 10.000 Ft
Középvállalkozói Hitelprogram esetén
Szerződésmódosítási díj MFB Vállalkozásfinanszírozási
1% de max. 1.000.000 Ft
Program esetén
MNB által refinanszírozott termékek – 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Szerződésmódosítás díj MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz
esetén - MNB Növekedési Hitelprogram keretében
- 2015. június 22-éig megkötött szerződések esetén
0 Ft
MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz terméknél
- 2015. június 23-ától megkötött szerződések esetén
meghatározott Szerződésmódosítási díj mindenkori
aktuális értéke
Szerződésmódosítás díj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén
- MNB Növekedési Hitelprogram keretében
- 2015. június 22-éig megkötött szerződések esetén
0 Ft
MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz terméknél
- 2015. június 23-ától megkötött szerződések esetén
meghatározott Szerződésmódosítási díj mindenkori
aktuális értéke
Kezelési költség
MFB által refinanszírozott termékek – 2014.12.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
- Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram esetén

A teljes hitelösszeg maximum 1%-a

- Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram esetén

A teljes hitelösszeg maximum 1%-a

- MFB Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram esetén

A teljes hitelösszeg maximum 1%-a

Projektvizsgálati díj MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési
Hitelprogram esetén

A teljes hitelösszeg maximum 1%-a

Projektvizsgálati díj MFB Vállalkozásfinanszírozási Program
A teljes hitelösszeg maximum 1%-a,
esetén
max. 1.000.000 Ft
MNB által refinanszírozott termékek – 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Kezelési költség MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén – MNB
0%
Növekedési Hitelprogram keretében
EXIM által refinanszírozott termékek – 2017.03.01-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Kezelési díj Exim két éven belüli export előfinanszírozó
egyszeri, maximum 0,5%
hitel esetén
egyszeri,
Monitoring díj Exim két éven belüli export előfinanszírozó
-7,5Mrd HUF nettó árbevétel alatt 300 EUR
nem rulírozó hitel esetén
-7,5Mrd és 15 Mrd HUF nettó árbevétel között 750
EUR
egyszeri,
Monitoring díj Exim két éven belüli export előfinanszírozó
-7,5Mrd HUF nettó árbevétel alatt 1000 EUR
rulírozó hitel esetén
-7,5Mrd és 15 Mrd HUF nettó árbevétel között 2000
EUR
Zárlati díj
MNB által refinanszírozott termékek – 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Zárlati díj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén – MNB
0 Ft
Növekedési Hitelprogram keretében
- MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén – MNB Növekedési
0 Ft
Hitelprogram keretében
Különdíj
MNB által refinanszírozott termékek – 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
Különdíj MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz esetén - MNB
0%
Növekedési Hitelprogram keretében
Különdíj MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz esetén - MNB
0%
Növekedési Hitelprogram keretében
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II. MNB Növekedési Hitelprogram (MNB NHP) keretében kötött hitelszerződések esetében alkalmazott
kondíciók – nem értékesíthető termékek
II.1. MNB NHP I. szakasza keretében kötött hitelszerződések esetében alkalmazott kondíciók - 2013.09.30ig megkötött hitelszerződések kondíciói
1.Kamat
- Kamat az első évben (az első
1,75%/év
kölcsönfolyósítástól számított 364 napig)
- Kamat a második évtől (az első
2,50%/év
kölcsönfolyósítástól számított 365. naptól)
0,75%, folyósításonként esedékes, a folyósított
2.Folyósítási jutalék
tőkeösszeg százalékában
3.Késedelmi kamat
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6%
Azon MNB NHP ügyletek esetén, ahol a folyósítást követő első évben a Bank által beszedet t ügy let i költ ségek
(kamat, folyósítási jutalék, garanciadíj) összege meghaladja a Program által előirányzott, éves s z int en 2, 5% -os
mértéket, a Bank a különbözetet az első folyósítást követő 365. napot követő 30 napon belül visszatéríti az ügyfél
számára.
II.2. MNB NHP II. szakasza keretében kötött hitelszerződések esetében alkalmazott kondíciók 2015.12.31ig megkötött hitelszerződések kondíciói
2015. június 22-éig megkötött szerződések esetén
Hiteldíj: 2,50%/év
A hiteldíj ügyleti kamatból és folyósítási jutalékból áll. A folyósítási jutalék foly ósít ásonként es edékes, a
folyósított tőkeösszeg százalékában
Folyósítási jutalék felszámítása esetén annak éves szintre vetített mértéke, illetve az ügy let i k amat éves
mértéke együttesen nem haladhatja meg a 2,50%-ot.
Késedelmi kamat: az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6%
2015. június 23-ától 2015. július 31-ig megkötött szerződések esetén
1. Kamat
2,50%/év
2. Szerződésmódosítási díj
- A hitelszerződés módosítását eredményező
0,5% min. 140.000 Ft
lejárat-meghosszabbítás esetén
- A hitelszerződés összegének változtatása
1% min. 100.000 Ft
esetén (az előtörlesztést kivéve)
- A hitelszerződés egyéb feltételeinek
Megállapodás szerint, de min. 20.000 Ft
módosítása esetén
3. Késedelmi kamat
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6%
2015. augusztus 3-ától megkötött szerződések esetén
2,50%/év
A hiteldíj ügyleti kamatból és folyósítási jutalékból áll. A
folyósítási jutalék folyósításonként esedékes, a folyósított
tőkeösszeg százalékában.
Folyósítási jutalék felszámítása esetén annak éves
szintre vetített mértéke, illetve az ügyleti kamat éves
mértéke együttesen nem haladhatja meg a 2,50%-ot.

1. Hiteldíj

2. Szerződésmódosítási díj
- A hitelszerződés módosítását eredményező
lejárat-meghosszabbítás esetén
- A hitelszerződés összegének változtatása
esetén (az előtörlesztést kivéve)
- A hitelszerződés egyéb feltételeinek módosítása
esetén
3. Késedelmi kamat

0,5% min. 140.000 Ft
1% min. 100.000 Ft
Megállapodás szerint, de min. 20.000 Ft
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6%
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II.3. MNB NHP III. szakasza I. pillérének keretében kötött hitelszerződések esetében alkalmazott
kondíciók 2017.03.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
2,50%/év
A hiteldíj ügyleti kamatból és folyósítási jutalékból áll. A
folyósítási jutalék folyósításonként esedékes, a folyósított
4. Hiteldíj
tőkeösszeg százalékában.
Folyósítási jutalék felszámítása esetén annak éves
szintre vetített mértéke, illetve az ügyleti kamat éves
mértéke együttesen nem haladhatja meg a 2,50%-ot.
5. Szerződésmódosítási díj
- A hitelszerződés módosítását eredményező
0,5% min. 140.000 Ft
lejárat-meghosszabbítás esetén
- A hitelszerződés összegének változtatása
1% min. 100.000 Ft
esetén (az előtörlesztést kivéve)
- A hitelszerződés egyéb feltételeinek módosítása
Megállapodás szerint, de min. 20.000 Ft
esetén
6. Késedelmi kamat
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6%
II.4.

MNB Növekedési Hitelprogram Plusz (MNB NHP+) keretében kötött hitelszerződések esetében
alkalmazott kondíciók - 2015.12.31-ig megkötött hitelszerződések kondíciói
2,50%/év
A hiteldíj ügyleti kamatból és folyósítási jutalékból áll. A
folyósítási jutalék folyósításonként esedékes, a folyósított
tőkeösszeg százalékában.
Folyósítási jutalék felszámítása esetén annak éves
szintre vetített mértéke, illetve az ügyleti kamat éves
mértéke együttesen nem haladhatja meg a 2,50%-ot.

1. Hiteldíj

2. Szerződésmódosítási díj
- A hitelszerződés módosítását eredményező
lejárat-meghosszabbítás esetén
- A hitelszerződés összegének változtatása
esetén (az előtörlesztést kivéve)
- A hitelszerződés egyéb feltételeinek módosítása
esetén
3. Késedelmi kamat

0,5% min. 140.000 Ft
1% min. 100.000 Ft
Megállapodás szerint, de min. 20.000 Ft
az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6%

III. MFB NHP Földhitel - MNB Növekedési Hitelprogram (III. szakasz I. pillérének keretében) – nem
értékesíthető termékek
MFB NHP Földhitel
Devizanem
Kamat (évi)
Késedelmi kamat (évi)
Jutalékok, díjak
Megnevezés
Hitelbírálati díj
Hiteligérvény díja
Szerződéskötési díj
Folyósítási jutalék
Kezelési költség (havi)
Rendelkezésre tartási jutalék (évi)
Különdíj

Forint
1,95 % *
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6,00 %
Mérték
0%
0 Ft
0%
0 Ft
0%
0%
0%
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Szerződésmódosítási díj (Ügyfél által kezdeményezett,
futamidő alatti szerződésmódosítások, kivéve
előtörlesztés)
- A hitelszerződés módosítását eredményező
0,5% min. 140.000 Ft
lejárat-meghosszabbítás esetén
- A hitelszerződés összegének változtatása
1% min. 100.000 Ft
esetén (az előtörlesztést kivéve)
- A hitelszerződés egyéb feltételeinek
Megállapodás szerint, de min. 20.000 Ft
módosítása esetén
Hitelfedezet éves felülvizsgálatának díja
0 Ft
Zárlati díj
0 Ft
Ügyintézési díj
0 Ft/ingatlan
Adatszolgáltatás nem teljesítése miatti díj
0 Ft
Tranzakciós díj

0%

* A kamat a hitelszerződés megkötését követő tíz évig 1,95 %, azt követően – az elérhető legmagasabb kamattámogatás mellett – a kamat évente vá l t o zó
mértékű, egy adott naptári évben (ideértve az első és utolsó tört évet is) fizetendő kamat éves százalékban kifejezett mértéke megegyezik az adott n a p tá r i
év első banki napján a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló bizo t t sá g i k özl e m é ny ( H L C 1 4 . ,
2008.1.19., 6. o.) vagy az annak helyébe lépő, a referencia-kamatláb megállapításáról szóló szabályozás alapján megállapított, Adósr a i r á n y a d ó e g y é n i
ref erencia kamatlábbal.

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a " Kondíci ós l i sta
jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére - Általános és speciáli s re ndel kez ése k
(V7) és a Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére - I . 2. V ál lalati
bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások (V2/B)" fejezet tartalmazza!
MFB NHP Földhitel - MNB Növekedési Hitelprogram (III. szakasz I. pillérének keretében) te rméket a
Bank nem értékesít, igénylést nem fogad be.
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