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Kondíciós lista magánszemélyek részére
III/2/b.
Biztosítékkal fedezett hiteltermékek
- jelzálogfedezetű hitelek Érvényes: 2020. március 1-jétől

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII. tör vénnyel ha tályba
léptetett 33. §-a szerint, illetve az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. (Forintosítási Törvény) törvénynek
megfelelően módosuló fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában irányadó kondíciókról a Bank a tör vényi
rendelkezésekkel összhangban egyedi értesítő levelet küldött fogyasztó ügyfelei számára, így az érintett
fogyasztói kölcsönszerződések esetében a jelen Kondíciós listában foglalt egyes kondíciók helyett a megküldésr e
került egyedi értesítő levélben írt kondíciók irányadóak. Fentiek alapján a jelen Kondíciós listában foglalt
kondíciók az Fhtv. hivatkozott rendelkezése, valamint a Forintosítási Törvény hatálya alá nem tar tozó
kölcsönszerződések vonatkozásában irányadóak teljes terjedelemben.
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MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás
2019. február 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Ref erenciakamat a 2020.
március 31-éig szerződött
ügy letekre
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

Felár

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 hav i BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 hav i BUBOR

Kondíció

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

Általános/Áthidaló Plusz hitel

4,27%

3,77%

3,07%

2,37%

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

4,91%

4,41%

3,71%

3,01%

5,03%

4,53%

3,83%

3,13%

Kamatf elár-v áltoztatási mutató

H4F5

Kondíció
Várható ügy leti kamat a
2020.02.26-án érv ény es
ref erencia kamat alapján

6 hónapos BUBOR-hoz
kötött kamatozás
12 hónapos BUBORhoz kötött kamatozás

Általános /Áthidaló
Plusz hitel
Általános /Áthidaló
Plusz hitel

Folyósításig felmerülő díjak, jutalékok, költségek *
Igény lési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Ügy intézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Foly ósítási díj

a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Hely színi szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele,
de legf eljebb 2%

Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet m agasabb, mint a f elmondás napját
megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege, a m e ly n e m
haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel visszafizetésének
biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörles zt és é he z k a p c so l ó d ó
szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli
v égtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri előtörlesztés esetén, amennyiben a z
Ügy f él a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes törlesztés visszafizetésének kedvezményéről é s a z
első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez
kapcsolódóan az ügyletben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igénybe veszi a Banknál e l é r h e tő
hitelf edezeti biztosítás valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja
a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben f ennálló tartozás átv áltásának díja

13.491 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben f ennálló
tartozás átv áltásának díja

13.073 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által
megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A hatályos
jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című
dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel MKB Pénzügyi Csoport Kedvezm ény m ellett – referencia-kamatlábhoz kötött árazás
2020. január 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Ref erenciakamat a 2020.
március 31-éig szerződött
ügy letekre

6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 hav i BUBOR

Felár

0,69%

Kamatf elár-v áltoztatási mutató

H4F5

Várható ügy leti kamat a
2020.02.26-án érv ény es
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
ref erencia kamat alapján
Kamatkedv ezmény mértéke (MKB Kamatköv ető Forint Lakáshitel
6 hónapos BUBOR-hoz kötött Normál kondícióhoz képest)

0,90%
3,58%

Folyósításig felmerülő díjak, jutalékok, költségek *
Igény lési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül f elszámításra.

Ügy intézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül f elszámításra.

Foly ósítási díj

a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül f elszámításra.

Hely színi szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele,
de legf eljebb 2%

Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő díjak, jutalékok, köl tségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f elmondás na pját
megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

2020. január 1-jétől bef ogadott igény lések és 2020. március
31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege, a m e ly n e m
haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel visszafizetésének
biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a Bank az előtörlesztésh e z k a p c so l ó dó
szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörles zt és é he z k a p c so l ó d ó
szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli
v égtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri előtörlesztés esetén, amennyiben a z
Ügy f él a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes törlesztés visszafizetésének kedvezményéről é s a z
első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez
kapcsolódóan az ügyletben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igénybe veszi a Banknál e l é r h e tő
hitelf edezeti biztosítás valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja
a belépési ny ilatkozatot.

2020. január 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben f ennálló
tartozás átv áltásának díja

13.073 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2020. február 24-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

5 éves kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

4,25%

3,75%

3,23%

2,95%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj

Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

5.000 Ft
30.000 Ft

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyúj tott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetéb e n a
Bank az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést kö ve t ő 5 . é v
után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év
után történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztésé h e z
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől
számított 5 éven belüli végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri
előtörlesztés esetén, amennyiben az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes
törlesztés visszafizetésének kedvezményéről és az első folyósítást követő első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, valamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szerep e l ő
adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti b izt osí t á s
valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával eg yid ejű le g a l áí rj a a
belépési nyilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes ter mékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2020. február 24-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves kamatperiódus

Normál

Extra

4,83%

4,33%

Kamatváltoztatási mutató

Prémium

Exkluzív

3,78%

3,53%

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy

a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
40.000 Ft
kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít f el díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegy űlt egy enleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére általános
és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megf elelően v égrehajtott előtörlesztések
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. esetén.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik,
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
előtörlesztés esetén)
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en
belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén,
amenny iben az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének
kedv ezmény éről és az első f oly ósítást köv ető első teljes törleszt ést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a
hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be
v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a
hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, közjegy zői okirat elkészítéséről
szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően v i sszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelke zé s e k ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mut a tó ( TH M) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltáj é ko zt at ó i
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
Az MKB Bank Nyrt. 2016. novem ber 1-jétől az intézkedés visszavonásáig átm enetileg felfüggeszti az MKB Megoldás Forint
Lakáshitel kérelmek befogadását
MKB Megoldás Forint Lakáshitel – Lakáscélú hitel kiváltására - Norm ál kondíciók
Kamat
12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre
3 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás
Felár
Lakáscélú hitel kiváltása
Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű ügyletek
esetén
Várható ügyleti
12 hónapos BUBOR kamat a 2020.02.26- hoz kötött kamatozás Lakáscélú hitel kiváltása
án érvényes
3 hónapos BUBOR referencia kamat
Lakáscélú hitel kiváltása
hoz kötött kamatozás
alapján

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,16%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 3 havi BUBOR
8,45%
H0F
9,21%
9,05%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Tranzakciós díj

-

A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a r é s zl e ge s
v agy telj es összegű előtörlesztést).

A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre
vonatkozóan
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
Késedelmi kamat
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb , m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén a z
esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%
Az ügyfél által kezdeményezett szerződés-módosítás
40.000 Ft
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege ,
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szám í t h a t f e l
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
előtörlesztés esetén)
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

0 Ft

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörlesztéskor a z
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a d í j
mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja m eg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést me g e lő ző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt , a d í j
mértéke 0%.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megoldás Forint Lakáshitel – Lakáscélú hitel kiváltására - Norm ál kondíciók (folytatás)
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
kivéve
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) más
pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönb ő l t ö rt é nő  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést me g e lő ző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
előtörlesztés esetén
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést m e g e lő ző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján tört én t , a d í j
mértéke 0%.
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény által  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést m e g e lő ző
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejeze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) érté ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás
2019. február 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre
12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

Felár

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR

Kondíció

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

5,27%

4,77%

4,07%

3,37%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

4,27%

3,77%

3,07%

2,37%

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,91%

5,41%

4,71%

4,01%

4,91%

4,41%

3,71%

3,01%

6,03%

5,53%

4,83%

4,13%

5,03%

4,53%

3,83%

3,13%

Kamatfelár-változtatási mutató

H4F5

Kondíció
Várható ügyleti
kamat a 2020.02.26án érvényes
referencia kamat
alapján

6 hónapos
BUBOR -hoz
kötött
kamatozás
12 hónapos
BUBOR -hoz
kötött
kamatozás

MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása / Szabad
felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása
MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása / Szabad
felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörleszt és/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket, tov ábbá a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj
Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramé te r e ke t a z e g y es
termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2020. február 24-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció

Általános

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

5 éves
kamatperiódus Lakáshitel kiváltási célú hitelek
kiváltása

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,25%

4,75%

4,23%

3,95%

4,25%

3,75%

3,23%

2,95%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos köl tségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásána k díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Magánhitel
2020. február 24-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

5,83%

5,33%

4,78%

4,53%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

4,83%

4,33%

3,78%

3,53%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacso nyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében
az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f i gy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
Az MKB Bank Nyrt. 2016. novem ber 1-jétől az intézkedés visszavonásáig átm enetileg felfüggeszti az MKB Megoldás Forint
Magánhitel kérelmek befogadását
MKB Megoldás Forint Magánhitel – Nem lakáscélú hitel kiváltására - Normál kondíciók
Kamat

Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre

Felár

12 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
3 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 12 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,16%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 3 havi BUBOR

Nem lakáscélú hitelek kiváltása

9,45%

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén

Várható ügyleti
kamat a 2020.02.26án érvényes
referencia kamat
alapján

12 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás
3 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás

H0F

Nem
lakáscélú
hitelek
kiváltása
Nem
lakáscélú
hitelek
kiváltása

10,21%

10,05%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
-

-

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Tranzakciós díj
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre
vonatkozóan

A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft. Felszámításának ala p ja a z ü g yf él á l t al
megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a részleges v agy telj es összegű
előtörlesztést).

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes je gybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti
kamat + évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megoldás Forint Magánhitel – Nem lakáscélú hitel kiváltására - Normál kondíciók (folytatás)
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja
2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

0 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg
2%-át, kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az el ő t ö rl eszt é st
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján
történt, a díj mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárlati 2%-át, kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a vé g t ö rl e szt é st
díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
esetén)
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján
történt, a díj mértéke 0%.
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – referencia-kam atlábhoz kötött árazás
2019. február 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetén
Kamat
A szerződés megkötésekor: 0,16%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 3 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 12 havi BUBOR

3 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31- 6 hónapos BUBOR-hoz kötött
éig szerződött
kamatozás
ügyletekre
12 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
Kondíció

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

Általános/Áthidaló Plusz

4,47%

3,97%

3,27%

2,57%

Felár
Kamatfelár-változtatási mutató
Várható ügyleti
kamat a
2020.02.26-án
érvényes
referencia kamat
alapján

H4F5

Kondíció
3 hónapos BUBORhoz kötött kamatozás
6 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás
12 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás

Általános/
Áthidaló Plusz
Általános
/Áthidaló Plusz
Általános
/Áthidaló Plusz

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,07%

4,57%

3,87%

3,17%

5,11%

4,61%

3,91%

3,21%

5,23%

4,73%

4,03%

3,33%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2020. február 24-étől befogadott hitelkérelmek esetén
Kamat
Kondíció
Általános

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

4,45%

3,95%

3,43%

3,15%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + é vi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket , f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Otthonv édelmi Program – Gyűj tőszámla-hitel kondíciók (2012. április 2-ától megkötött szerződések esetén)
Kamat (3 hónapos periódusokban v áltozó)
Eredeti devizakölcsön típusa
A rögzített árf oly am
Az eredeti dev izakölcsön típusától
alkalmazási
f üggetlenül
időszakában
MKB Euró / CHF Lakáshitel – normál /
kiemelt kondíciók (Általános /
Fundamentáv al kombinált)
MKB Euró / CHF Hitelcsúcs Lakáshitel –
normál / kiemelt kondíciók
MKB Euró / CHF Lakáshitel – Életcél,
illetv e Értékmegőrző Program keretében
MKB Euró / CHF Magánhitel – normál /
kiemelt kondíciók (Általános /
Fundamentáv al kombinált)
MKB Euró / CHF Hitelcsúcs Magánhitel –
A rögzített árf oly am
normál / kiemelt kondíciók
alkalmazási
MKB Euró / CHF Magánhitel – Életcél,
időszakát (RÁF)
köv etően, az eredeti illetv e Értékmegőrző Program keretében
MKB Lánchíd Magánhitel (EUR / CHF)
dev izakölcsön
Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által
típusától f üggően
kihely ezett, MKB –ra engedmény ezett
hitelek
MKB QF Magánhitel (EUR/CHF)
MKB Euró / CHF Magánhitel lakáshitel
kiv áltásra – normál / kiemelt kondíciók

MKB Euró / CHF Ingatlanhitel – normál /
kiemelt kondíciók

Gyűjtőszámla-hitel kamata
A tárgy hónap első üzleti napjára spot értéknappal jegy zett
3 hav i BUBOR, a 2020. március 2-ára jegy zett érték alapján 0,60%

A törlesztési időszak kezdetén a RÁF lejáratának napját megelőző hónap,
ezt köv etően a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját megelőző
második üzleti napon jegyzett) 3 hav i BUBOR + 8,35%, jelenleg 8,95%

A törlesztési időszak kezdetén a RÁF lejáratának napját megelőző hónap,
ezt köv etően a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját megelőző
második üzleti napon jegyzett) 3 hav i BUBOR + 9,35%, jelenleg 9,95%

A törlesztési időszak kezdetén a RÁF lejáratának napját megelőző hónap,
ezt köv etően a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját megelőző
második üzleti napon jegyzett) 3 hav i BUBOR + 8,35%, jelenleg 8,95%
A törlesztési időszak kezdetén a RÁF lejáratának napját megelőző hónap,
ezt köv etően a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját megelőző
második üzleti napon jegyzett) 3 hav i BUBOR + 8,85%, jelenleg 9,45%

A rögzített árfolyam alkalmazási időszakát köv etően felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Nem szerződésszerű telj esítés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek:
Személy es ügy f élmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Lakáscélú hitel esetén
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/lev él

Nem lakáscélú hitel esetén

Az esedékesség napján érv ény es ügy leti
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat +
 a naptári f élév et megelőző hónap 1.
24%
napján
érv ény es
jegy banki
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
Késedelmi kamat
alapkamat + 24%
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint
alapján meghatározott értékek közül a
a f elmondás napját megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.
legalacsony abb érték.
2015. f ebruár 1. előtt
megszűnt ügy letek esetén az esedékesség napján
2015. f ebruár 1. előtt megszűnt ügy letek
érv ény es ügy leti kamat + év i 6,0%. A hitelszerződés f elmondását köv ető 91.
esetén az esedékesség napján érv ény es
naptól kezdődően, a f elmondás napját megelőző napon érv ény es ügy leti kamat
ügy leti kamat + 6%.
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kiv év e
 amenny iben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot köv etően történő első 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%előtörlesztéskor az előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben a,
de nem
haladhatja meg az
Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i
meghatározott kölcsönösszeg f elét, a díj mértéke 0%
előtörlesztett összeg 2%-át, kiv év e
 amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az  amenny iben a f ennálló tartozás nem
teljesítéssel összef üggő
előtörlesztést megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a haladja meg az 1 millió Ft-ot és az
szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
díj mértéke 0%
előtörlesztést megelőző 12 hónap alatt
 ha az előtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést ,
alapján történt, a díj mértéke 0%.
a díj mértéke 0%,
Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az
 ha az előtörlesztés v isszaf izetési
teljesítéssel
összef üggő előtörlesztett összeg 2%-át, kiv év e
biztosítékként
kötött
biztosítási
szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)  amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az szerződés alapján történt, a díj
más pénzügy i intézmény által f oly ósított előtörlesztést megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a mértéke 0%.
kölcsönből történő előtörlesztése esetén
díj mértéke 0%
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kiv év e
 amenny iben a v égtörlesztésre a szerződés hatály balépésétől számított 24 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%hónapot köv etően kerül sor és a f utamidő alatt részleges előtörlesztés nem a, de nem haladhatja meg az
történt, a díj mértéke 0%
előtörlesztett összeg 2%-át, kiv év e
Zárlati
díj
(szerződés megszűnését
 amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a  amenny iben a f ennálló tartozás nem
eredmény ező előtörlesztés esetén)
v égtörlesztést megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a haladja meg az 1 millió Ft-ot és a
díj mértéke 0%
v égtörlesztést megelőző 12 hónap
 ha a v égtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alatt
nem
teljesített
az Ügy f él
alapján történt, a díj mértéke 0%.
előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az  ha a v égtörlesztés v isszaf izetési
Zárlati
díj
(szerződés megszűnését
előtörlesztett összeg 2%-át, kiv év e
biztosítékként
kötött
biztosítási
eredmény ező előtörlesztés esetén) más
 amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a szerződés alapján történt, a díj
pénzügy i intézmény
által f oly ósított
v égtörlesztést megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a mértéke 0%.
kölcsönből történő v égtörlesztése esetén
díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Állami kamattámogatású hitelek – Építési és vásárlási hitel 2009
Kamat (1 éves kamatperiódus)
Bruttó kamat

Kamat-támogatás

Nettó kamat
Bruttó kamat – kamattámogatás

Fiatal támogatott személy

ÁKK 110%-a + 3%,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

ÁKK 0%-a,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 0,00%

A 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

Két gyermek esetén

ÁKK 110%-a + 3%,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

ÁKK 0%-a,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 0,00%

A 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

Három gyermek esetén

ÁKK 110%-a + 3%,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

ÁKK 0%-a,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 0,00%

A 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

Négy gyermek esetén

ÁKK 110%-a + 3%,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

ÁKK 0%-a,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 0,00%

A 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

Öt gyermek esetén

ÁKK 110%-a + 3%,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

ÁKK 0%-a,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 0,00%

A 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

Hat gyermek esetén

ÁKK 110%-a + 3%,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

ÁKK 0%-a,
a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 0,00%

A 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

Folyósításig felmerülő díjak, jutalékok, költségek *
Igény lési díj

Ügy intézési díj
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig
szerződött igény lésekre v onatkozóan)
Foly ósítási díj (2015. f ebruár 1-jétől
szerződött ügy letek esetében)

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.
Normál
Kiemelt
a szerződött összeg 1,5%-a
a szerződött összeg 1,5%-a
A 2011. szeptember 30-áig bef ogadott igény lések esetén 0,75%
a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
A 2013. augusztus 31-ét köv etően
bef ogadott és 2015. január 31-éig
szerződött igény lésekre v onatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
2015. f ebruár 1-jétől szerződött ügy letek
esetében
Kezelési költség

a ki nem használt hitelkeret 2%-a

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele, de legf eljebb 2%
nincs

Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f elmondás napját megelőző
Késedelmi kamat
napon érv ény es ügy leti kamat.
2015. f ebruár 1. előtt lejárattal (nem f elmondással) esedékessé v ált ügy letek esetén az esedékesség napján
érv ény es ügy leti kamat + év i 6,0%
2010. nov ember 27-e előtt f elmondott hitelszerződések esetében 2011. f ebruár 25-étől kezdődően a
f elmondás napját megelőző napon érv ény es ügy leti kamat
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely nem
haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel v isszaf izetésének
2016. április 18-ától bef ogadott igény lések biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
és 2020. március 31-éig megkötött
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
szerződések esetében:
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után történik,
- Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után történik.
teljesítéssel összef üggő
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez kapcsolódó
szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli
- Zárlati díj (szerződés megszűnését
v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén, amenny ibe n a z
eredmény ező előtörlesztés esetén)
Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének kedv ezmény éről és az
első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez
kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető
hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja
a belépési ny ilatkozatot.
*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, k özjegy zői okirat
elkészítéséről szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezése k e t
a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó
termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Állami kamattámogatású hitelek – Korszerűsítési hitel 2009
Kamat
(1 éves kamatperiódus)
Korszerűsítés

Bruttó kamat
ÁKK 110%-a + 3%,

Kamat-támogatás

a 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%

Nettókamat
Bruttó kamat – kamattámogatás

ÁKK 0%-a,
a 2020. márciusra érvényes érték A 2020. márciusra érv ényes érték
alapján 3,01%
alapján 0,00%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Szerződéskötési díj (2015. január 31éig szerződött igénylésekre
vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől
szerződött ügyletek esetében)

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál
Kiemelt
a szerződött összeg 1,5%-a
A 2011. szeptember 30-áig befogadott igénylések
esetén 0,75%
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a szerződött összeg 1,5%-a

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
A 2013. augusztus 31-ét követően
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
befogadott és 2015. január 31-éig
szerződött igénylésekre vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
2015. február 1-jétől szerződött
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%
ügyletek esetében
Kezelési költség
nincs
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m int a felmondás napját
Késedelmi kamat
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén a z esedékesség napján
érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%
2010. november 27-e előtt felmondott hitelszerződések esetében 2011. február 25-étől kezdődően a
felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költség e k ö ssze g e , a m e l y
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
2016. április 18-ától befogadott
igénylések és 2020. március 31-éig
megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett,
pénzügyi teljesítéssel összefüggő
szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését
eredményező előtörlesztés esetén)

A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a Bank az
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez kap csolódó
szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli v égtörlesztés,
illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén, amenny iben az Ügy f él a
hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének kedv ezmény éről és az első
f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az
ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás
v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot..

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat
elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósít ást követően
visszatéríti.

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket, f eltételezése k e t
a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó
termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Új Otthon kamattámogatott hitel – Új lakás építésére, vásárlására – Normál kondíciók

2016. m ájus 17-étől befogadott hitelkérelmek esetében

Kamat (5 év es kamatperiódus)
Legfeljebb kettő gyermek esetén
Bruttó kamat

Kamattámogatás

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

Kamattámogatás éveiben (azaz az
első kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

ÁKK 0,00%-a,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 0,00%

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Kamattámogatás lejárta után (azaz a
további kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

-

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Bruttó kamat

Kamattámogatás

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

Kamattámogatás éveiben (azaz az
első kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

ÁKK 0,00%-a,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 0,00%

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Kamattámogatás lejárta után (azaz a
további kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

-

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Kettőnél több gyermek esetén

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek

Késedelmi kamat

2016. május 17-étől befogadott
igénylések és 2020. március 31-éig
megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett,
pénzügyi teljesítéssel összefüggő
szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését
eredményező előtörlesztés esetén)

Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költség e k ö ssze g e , a m e l y
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a Bank az
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az el őtörlesztéséhez kap cso l ó d ó
szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli
végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri előtörlesztés esetén, amennyi be n
az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes törlesztés visszafizetésének kedvezm é n yé rő l
és az első folyósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, valamint a hitelszerző d ésh e z
kapcsolódóan az ügyletben szerepelő adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál
elérhető hitelfedezeti biztosítás valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával
egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot.

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közje gyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat
elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósít ást követően
visszatéríti.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket, f eltételezése k e t
a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó
termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

MKB Új Otthon kamattámogatott hitel – Használt lakás v ásárlására, korszerűsítésére, bőv ítésére – Normál kondíciók

2016. m ájus 17-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat (5 év es kamatperiódus)
Bruttó kamat

Kamattámogatás

Kamattámogatás éveiben (azaz az
első kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Kamattámogatás lejárta után (azaz a
további kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

ÁKK 0,00%-a,
A 2020. márciusra érvényes érték
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%
alapján 0,00%
-

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek

Késedelmi kamat

2016. május 17-étől befogadott
igénylések és 2020. március 31-éig
megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett,
pénzügyi teljesítéssel összefüggő
szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését
eredményező előtörlesztés esetén)

Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napjá t
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költség e k ö ssze g e , a m e l y
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a Bank az
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez kap cso l ó d ó
szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli
végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri előtörlesztés esetén, amennyi be n
az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes törlesztés visszafizetésének kedvezm é n yé rő l
és az első folyósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, valamint a hitelszerző d ésh e z
kapcsolódóan az ügyletben szerepelő adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál
elérhető hitelfedezeti biztosítás valamely m ódozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával
egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot.

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat
elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást köve tően
visszatéríti.

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket, f eltételezése k e t
a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó
termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Új Otthonteremtési hitel – Új lakás építésére, v ásárlására – Használt lakás v ásárlására 1 – Normál kondíciók

2016. m ájus 17-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat (5 év es kamatperiódus)
Több gyermek esetén2

Kamattámogatás éveiben

Bruttó kamat

Kamattámogatás

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Bruttó kamat – 3%
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 1,55%

3,00%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek

Késedelmi kamat

2016. május 17-étől befogadott
igénylések és 2020. március 31-éig
megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett,
pénzügyi teljesítéssel összefüggő
szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését
eredményező előtörlesztés esetén)

Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költség e k ö ssze g e , a m e l y
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a Bank az
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez kap cso l ó d ó
szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli
végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri előtörlesztés esetén, amennyi be n
az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes törlesztés visszafizetésének kedvezm é n yé rő l
és az első folyósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, valamint a hitelszerző d ésh e z
kapcsolódóan az ügyletben szerepelő adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál
elérhető hitelfedezeti biztosítás valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával
egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot.

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, k özjegy zői okirat
elkészítéséről szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően visszatéríti.

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket,
f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A
hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.

1
2

2019. július 1-től
2018. december 15-ig 3 vagy több gyermek esetén
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
Akadálymentesítési támogatás*
Egyidejű hitelfelvétellel

Hitelfelvétel nélkül

2015.12.31-éig benyújtott kérelmek esetében:

-

a támogatás összegének 1,5%-a,
max. 30 000 Ft

2016.01.01-jétől benyújtott kérelmek esetében:

-

-

2015.12.31-éig benyújtott kérelmek esetében:

-

30.000 Ft

2016.01.01-jétől benyújtott kérelmek esetében:

-

-

Jutalékok, díj
Igénylési díj

Helyszíni szemle díja

*Az igénylés további feltételeit a jogszabály határozza meg.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általáno s é s
speciális rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó t ermék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
Családi Otthonterem tési Kedvezm ény* és Családi Otthonteremtési Kedvezm ény Plusz*
Egyidejű hitelfelvétellel

Hitelfelvétel nélkül

Igénylési díj**

-

a támogatás összegének 1,5%-a,
max. 30 000 Ft

Helyszíni szemle díja

-

30.000 Ft

Jutalékok, díj

*Az igénylés további feltételeit a jogszabály határozza meg.
**Családi Otthonteremtési Kedvezmény vagy Családi Otthonteremtési Kedvezmény Plusz és Adó-visszatérítési támogatás egyidejű
igénylése esetén a Bank a díjat egyszer, a magasabb összegű támogatás alapján számítja fel.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általáno s é s
speciális rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájéko ztatói
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
Az MKB Bank Nyrt. 2020. január 1-jétől az intézke dés visszavonásáig átm enetileg felfüggeszti az
Adó-visszatérítési tám ogatás iránti kérelmek befogadását.
Az átm eneti felfüggesztés nem vonatkozik a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm . rendelet 62. §-a alapján benyújtandó kérelmekre.
Adó-visszatérítési tám ogatás *
Egyidejű hitelfelvétellel

Hitelfelvétel nélkül

Igénylési díj**

-

a támogatás összegének 1,5%-a,
max. 30 000 Ft

Helyszíni szemle díja

-

30.000 Ft

Jutalékok, díj

*Az igénylés további feltételeit a jogszabály határozza meg.
**Családi Otthonteremtési Kedvezmény vagy Családi Otthonteremtési Kedvezmény Plusz és Adó-visszatérítési támogatás egyidejű
igénylése esetén a Bank a díjat egyszer, a magasabb összegű támogatá s alapján számítja fel.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általáno s é s
speciális rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paraméte reket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2020. február 23-áig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2019. novem ber 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

5 éves kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

4,46%

3,96%

3,34%

3,18%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj

Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, e setlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetéb e n a
Bank az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést kö ve t ő 5 . é v
után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év
után történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztésé h e z
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől
számított 5 éven belüli végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli e gyszeri
előtörlesztés esetén, amennyiben az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes
törlesztés visszafizetésének kedvezményéről és az első folyósítást követő első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, valamint a hitelszerződésh ez kapcsolódóan az ügyletben szerep e l ő
adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti b izt osí t á s
valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával eg yid ejű le g a l áí rj a a
belépési nyilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2019. novem ber 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves kamatperiódus

Normál

Extra

5,05%

4,55%

Kamatváltoztatási mutató

Prémium

Exkluzív

3,90%

3,78%

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy

a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
40.000 Ft
kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít f el díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegy űlt egy enleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére általános
és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megf elelően v égrehajtott előtörlesztések
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. esetén.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik,
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
előtörlesztés esetén)
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en
belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén,
amenny iben az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének
kedv ezmény éről és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a
hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be
v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a
hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, k özjegy zői okirat elkészítéséről
szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően v isszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelke zé s e k ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mut a tó ( TH M) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltáj é ko zt at ó i
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2019. novem ber 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció

Általános

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

5 éves
kamatperiódus Lakáshitel kiváltási célú hitelek
kiváltása

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,46%

4,96%

4,34%

4,18%

4,46%

3,96%

3,34%

3,18%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Magánhitel
2019. novem ber 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

6,05%

5,55%

4,90%

4,78%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

5,05%

4,55%

3,90%

3,78%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacso nyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében
az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f i gy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2019. novem ber 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetén
Kamat
Kondíció
Általános

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

4,66%

4,16%

3,54%

3,38%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2019. október 31-éig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített ár azás
2019. szeptember 19-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

5 éves kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

4,46%

3,96%

3,75%

3,58%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetéb e n a
Bank az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést kö ve t ő 5 . é v
után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év
után történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörl esztésé h e z
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől
számított 5 éven belüli végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri
előtörlesztés esetén, amennyiben az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes
törlesztés visszafizetésének kedvezményéről és az első folyósítást követő első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, valamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szerep e l ő
adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti b izt osí t á s
valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával eg yid ejű le g a l áí rj a a
belépési nyilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2019. szeptember 19-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves kamatperiódus

Normál

Extra

5,05%

4,55%

Kamatváltoztatási mutató

Prémium

Exkluzív

4,43%

4,14%

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy

a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
40.000 Ft
kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít f el díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegy űlt egy enleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére általános
és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megf elelően v égrehajtott előtörlesztések
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. esetén.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik,
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
előtörlesztés esetén)
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en
belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén,
amenny iben az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v iss zaf izetésének
kedv ezmény éről és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a
hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be
v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a
hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, k özjegy zői okirat elkészítéséről
szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően v isszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelke zé s e k ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mut a tó ( TH M) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltáj é ko zt at ó i
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2019. szeptember 19-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció

Általános

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

5 éves
kamatperiódus Lakáshitel kiváltási célú hitelek
kiváltása

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,46%

4,96%

4,75%

4,58%

4,46%

3,96%

3,75%

3,58%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörleszt és/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Magánhitel
2019. szeptember 19-étől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

6,05%

5,55%

5,43%

5,14%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

5,05%

4,55%

4,43%

4,14%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacso nyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében
az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f i gy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2019. szeptember 19-étől befogadott hitelkérelmek esetén
Kamat
Kondíció
Általános

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

4,66%

4,16%

3,95%

3,78%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2019. szeptember 18-áig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2019. február 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

5 éves kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,45%

4,95%

4,23%

3,98%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetéb e n a
Bank az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést kö ve t ő 5 . é v
után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év
után történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörl esztésé h e z
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől
számított 5 éven belüli végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri
előtörlesztés esetén, amennyiben az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes
törlesztés visszafizetésének kedvezményéről és az első folyósítást követő első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, valamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szerep e l ő
adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti b izt osí t á s
valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával eg yid ejű le g a l áí rj a a
belépési nyilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2019. m ájus 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves kamatperiódus

Normál

Extra

5,94%

5,44%

Kamatváltoztatási mutató

Prémium

Exkluzív

4,48%

4,38%

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a minde nkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy

a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
40.000 Ft
kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít f el díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegy űlt egy enleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére általános
és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megf elelően v égrehajtott előtörlesztések
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. esetén.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik,
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
előtörlesztés esetén)
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en
belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén,
amenny iben az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének
kedv ezmény éről és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a
hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be
v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a
hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, k özjegy zői okirat elkészítéséről
szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően v isszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelke zé s e k ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mut a tó ( TH M ) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltáj é ko zt at ó i
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2019. február 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció

Általános

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
5 éves
kamatperiódus Lakáshitel kiváltási célú hitelek
kiváltása

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

6,45%

5,95%

5,23%

4,98%

5,45%

4,95%

4,23%

3,98%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Magánhitel
2019. m ájus 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

6,94%

6,44%

5,48%

5,38%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

5,94%

5,44%

4,48%

4,38%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacso nyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében
az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f i gy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2019. február 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetén
Kamat
Kondíció
Általános

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,65%

5,15%

4,43%

4,18%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2019. április 30-áig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2019. április 10-étől befogadott hitelkérelm ek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,94%

5,44%

4,79%

4,38%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
Rendelkezésre tartási díj
de legfeljebb 2%
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
40.000 Ft
kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1, 5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztos ítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít f el díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegy űlt egy enleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére általános
és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megf elelően v égrehajtott előtörlesztések
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. esetén.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik,
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
előtörlesztés esetén)
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en
belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén,
amenny iben az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének
kedv ezmény éről és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a
hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be
v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a
hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, k özjegy zői okirat elkészítéséről
szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően v isszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelke zé s e k ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mut a tó ( TH M) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltáj é ko zt at ó i
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Magánhitel
2019. április 10-étől befogadott hitelkérelm ek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

6,94%

6,44%

5,79%

5,38%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

5,94%

5,44%

4,79%

4,38%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonya bb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében
az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy e lembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2019. április 9-éig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2019. február 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,94%

5,44%

4,79%

4,53%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
Rendelkezésre tartási díj
de legfeljebb 2%
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
40.000 Ft
kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosí tási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít f el díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegy űlt egy enleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére általános
és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megf elelően v égrehajtott előtörlesztések
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. esetén.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik,
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
előtörlesztés esetén)
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en
belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén,
amenny iben az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének
kedv ezmény éről és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a
hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be
v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a
hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, k özjegy zői okirat elkészítéséről
szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően v isszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelke zé s e k ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mut a tó ( TH M) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltáj é ko zt at ó i
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Magánhitel
2019. február 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

6,94%

6,44%

5,79%

5,53%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

5,94%

5,44%

4,79%

4,53%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyab b érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében
az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy el embe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2019. január 31-éig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás
2018. október 1-jétől befogadott hitelkérelm ek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Ref erenciakamat a 2020.
március 31-éig szerződött
ügy letekre
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

Felár

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 hav i BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 hav i BUBOR

Kondíció

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

Általános/Áthidaló Plusz hitel

3,84%

3,34%

2,78%

2,37%

Kamatf elár-v áltoztatási mutató

H4F5

Kondíció
Várható ügy leti kamat a
2020.02.26-án érv ény es
ref erencia kamat alapján

6 hónapos BUBOR-hoz
kötött kamatozás
12 hónapos BUBORhoz kötött kamatozás

Általános /Áthidaló
Plusz hitel
Általános /Áthidaló
Plusz hitel

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

4,48%

3,98%

3,42%

3.01%

4,60%

4,10%

3,54%

3,13%

Folyósításig felmerülő díjak, jutalékok, költségek *
Igény lési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Ügy intézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Foly ósítási díj

a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Hely színi szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele,
de legf eljebb 2%

Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet m agasabb, mint a f elmondás napját
megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege, a m e ly n e m
haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel visszafizetésének
biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörles zt és é he z k a p c so l ó d ó
szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli
v égtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri előtörlesztés esetén, amennyiben a z
Ügy f él a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes törlesztés visszafizetésének kedvezményéről é s a z
első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez
kapcsolódóan az ügyletben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igénybe veszi a Banknál e l é r h e tő
hitelf edezeti biztosítás valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja
a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben f ennálló tartozás átv áltásának díja

13.491 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben f ennálló
tartozás átv áltásának díja

13.073 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által
megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A hatályos
jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című
dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2018. október 1-jétől befogadott hite lkérelm ek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

5 éves kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,38%

4,88%

4,23%

3,98%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj

Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

5.000 Ft
30.000 Ft

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 száza lékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetéb e n a
Bank az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést kö ve t ő 5 . é v
után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év
után történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztésé h e z
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől
számított 5 éven belüli végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri
előtörlesztés esetén, amennyiben az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes
törlesztés visszafizetésének kedvezményéről és az első folyósítást követő első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, valamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szerep e l ő
adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hi telfedezeti b izt osí t á s
valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával eg yid ejű le g a l áí rj a a
belépési nyilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.

47 / 147

Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2018. október 1-jétől befogadott hitelkérelm ek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves kamatperiódus

Normál

Extra

5,94%

5,44%

Kamatváltoztatási mutató

Prémium

Exkluzív

4,88%

4,73%

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy

a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
40.000 Ft
kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít f el díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegy űlt egy enleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére általános
és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megf elelően v égrehajtott előtörlesztések
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. esetén.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik,
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
előtörlesztés esetén)
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en
belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén,
amenny iben az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének
kedv ezmény éről és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a
hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be
v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a
hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, közjegy zői okirat elkészítéséről
szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően v i sszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelke zé s e k ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mut a tó ( TH M) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltáj é ko zt at ó i
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás
2018. október 1-jétől befogadott hitelkérelm ek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre
12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

Felár

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR

Kondíció

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

4,84%

4,34%

3,78%

3,37%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

3,84%

3,34%

2,78%

2,37%

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,48%

4,98%

4,42%

4,01%

4,48%

3,98%

3,42%

3,01%

5,60%

5,10%

4,54%

4,13%

4,60%

4,10%

3,54%

3,13%

Kamatfelár-változtatási mutató

H4F5

Kondíció
Várható ügyleti
kamat a 2020.02.26án érvényes
referencia kamat
alapján

6 hónapos
BUBOR -hoz
kötött
kamatozás
12 hónapos
BUBOR -hoz
kötött
kamatozás

MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása / Szabad
felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása
MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása / Szabad
felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket, tov ábbá a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj
Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramé te r e ke t a z e g y es
termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.

49 / 147

Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2018. október 1-jétől befogadott hitelkérelm ek esetében
Kamat
Kondíció

Általános

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

5 éves
kamatperiódus Lakáshitel kiváltási célú hitelek
kiváltása

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

6,38%

5,88%

5,23%

4,98%

5,38%

4,88%

4,23%

3,98%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos köl tségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásána k díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Magánhitel
2018. október 1-jétől befogadott hitelkérelm ek esetében
Kamat
Kondíció
Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

6,94%

6,44%

5,88%

5,73%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

5,94%

5,44%

4,88%

4,73%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében
az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – referencia-kam atlábhoz kötött árazás
2018. okóber 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetén
Kamat
A szerződés megkötésekor: 0,16%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 3 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 12 havi BUBOR

3 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31- 6 hónapos BUBOR-hoz kötött
éig szerződött
kamatozás
ügyletekre
12 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
Kondíció

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

Általános/Áthidaló Plusz

4,04%

3,54%

2,98%

2,57%

Felár
Kamatfelár-változtatási mutató
Várható ügyleti
kamat a
2020.02.26-án
érvényes
referencia kamat
alapján

H4F5

Kondíció
3 hónapos BUBORhoz kötött kamatozás
6 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás
12 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás

Általános/
Áthidaló Plusz
Általános
/Áthidaló Plusz
Általános
/Áthidaló Plusz

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

4,64%

4,14%

3,58%

3,17%

4,68%

4,18%

3,62%

3,21%

4,80%

4,30%

3,74%

3,33%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsol ódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás
2018. október 1-jétől befogadott hitelkérelm ek esetén
Kamat
Kondíció
Általános

Normál

Extra

Prémium

Exkluzív

5,58%

5,08%

4,43%

4,18%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + é vi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2018. szeptember 30-áig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Norm ál kondíciók
2018. június 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Ref erenciakamat a 2020.
március 31-éig szerződött
ügy letekre
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

Felár

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatf elár-v áltoztatási mutató
6 hónapos BUBOR-hoz
Várható ügy leti kamat a
kötött kamatozás
2020.02.26-án érv ény es
12 hónapos BUBORref erencia kamat alapján
hoz kötött kamatozás

Általános /Áthidaló
Plusz hitel
Általános /Áthidaló
Plusz hitel

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 hav i BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 hav i BUBOR
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
3,15% - 5,25%
H4F5
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
3,79% - 5,89%
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
3,91% - 6,01%

Folyósításig felmerülő díjak, jutalékok, költségek *
Igény lési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Ügy intézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Foly ósítási díj

a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Hely színi szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele,
de legf eljebb 2%

Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f elmondás napját
megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
történik,
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről és az első f oly ósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűe n
teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az
egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez
legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben f ennálló tartozás átv áltásának díja

13.491 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben f ennálló
tartozás átv áltásának díja

13.073 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Norm ál kondíciók
2018. június 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Általános

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,98% - 5,95%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj

Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében
nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetéb e n a
Bank az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést kö ve t ő 5 . é v
után történik,
100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év
után történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztésé h e z
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől
számított 5 éven belüli végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri
előtörlesztés esetén, amennyiben az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes
törlesztés visszafizetésének kedvezményéről és az első folyósítást követő első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, valamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szerep e l ő
adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti b izt osí t á s
valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával eg yid ejű le g a l áí rj a a
belépési nyilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemél yek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2018. június 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
szerződött ügyletekre
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

Felár

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,55% - 4,65%

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatfelár-változtatási mutató
6 hónapos BUBORÁltalános /Áthidaló
Várható ügyleti kamat a hoz kötött kamatozás Plusz hitel
2020.02.26-án érvényes
12 hónapos BUBOR- Általános /Áthidaló
referencia kamat alapján
hoz kötött kamatozás Plusz hitel
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

H4F5
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,19% - 5,29%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,31% - 5,41%

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Rendelkezésre tartási díj

Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
történik,
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik.
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
előtörlesztés esetén)
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről és az első f oly ósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűe n
teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az
egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez
legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláí rja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.

56 / 147

Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2018. június 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,50% - 5,35%

Általános 5 éves kamatperiódus
Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Rendelkezésre tartási díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de le gfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számí t h a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörle szt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelme k e se t é b e n a
Bank az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
-

50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év
után történik,

-

100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követ ő 1 0 . é v
után történik.

AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről
és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok
közül legalább az egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely
módozatát, amely hez legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentu m tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.

57 / 147

Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2018. április 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,65% - 7,30%

Extra

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,30% - 6,95%

Prémium

Ügyfélminősítés eredményétől függően

4,75% - 6,40%

Exkluzív

Ügyfélminősítés eredményétől függően

4,49% - 6,14%

Bónusz 10

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,55% - 7,20%

Bónusz 30

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,35% - 7,00%

Bónusz 50

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,15% - 6,80%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetéb en nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
Rendelkezésre tartási díj
de legfeljebb 2%
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
40.000 Ft
kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít f el díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegy űlt egy enleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére általános
és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megf elelően v égrehajtott előtörlesztések
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. esetén.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik,
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
előtörlesztés esetén)
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en
belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörleszt és esetén,
amenny iben az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének
kedv ezmény éről és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a
hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be
v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a
hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, k özjegy zői okirat elkészítéséről
szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően v i sszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magáns zemélyek részére – általános és speciális rendelke zé s e k ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mut a tó ( TH M) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltáj é ko zt at ó i
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Norm ál kondíciók
2018. június 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre
12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

Felár

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,35% - 6,45%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,15% - 5,25%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása
Kamatfelár-változtatási mutató
6 hónapos
BUBOR -hoz
kötött
Várható ügyleti
kamat a 2020.02.26- kamatozás
án érvényes
referencia kamat
12 hónapos
alapján
BUBOR -hoz
kötött
kamatozás

H4F5
MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása / Szabad
felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,99% - 7,09%

MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása / Szabad
felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,11% - 7,21%

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,79% - 5,89%

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,91% - 6,01%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Norm ál kondíciók
2018. június 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

Általános

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
5 éves
kamatperiódus Lakáshitel kiváltási célú hitelek
kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
6,65% - 7,15%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,98% - 5,95%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos köl tségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásána k díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2018. június 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

Referenciakamat a
2020. március 31éig szerződött
ügyletekre

Felár

6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,75% - 5,85%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,55% - 4,65%

Kamatfelár-változtatási mutató

Várható ügyleti
kamat a
2020.02.26-án
érvényes
referencia kamat
alapján

6 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás

12 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás

H4F5
MKB Nem lakáscélú
hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,39% - 6,49%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,19% - 5,29%

MKB Nem lakáscélú
hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,51% - 6,61%

Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,31% - 5,41%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2018. június 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
5 éves
Általános
kamatperiódus
Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
6,05% - 6,55%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,50% - 5,35%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörleszt és/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásán ak díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kamatrögzítő Forint Magánhitel

2018. április 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Normál

Általános

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,65% - 8,30%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,65% - 7,30%

Extra

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Prémium

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,75% - 7,40%

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,49% - 7,14%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően 4,49% - 6,14%

Bónusz 10

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,55% - 8,20%

Bónusz 30

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

10 éves
Exkluzív
kamatperiódus

Bónusz 50

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,30% - 7,95%
Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,30% - 6,95%

Ügyfélminősítés eredményétől függően 4,75% - 6,40%

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,55% - 7,20%
Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,35% - 8,00%
Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,35% - 7,00%

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,15% - 7,80%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,15% - 6,80%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérel mek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében
az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költség ek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég törlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított TH M értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – referencia-kam atlábhoz kötött árazás – Norm ál kondíciók
2016. június 20-ától befogadott hite lkérelm ek esetén
Kamat
A szerződés megkötésekor: 0,16%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 3 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,20% - 6,60%

3 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31- 6 hónapos BUBOR-hoz kötött
éig szerződött
kamatozás
ügyletekre
12 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
Felár

Általános/Áthidaló Plusz

Kamatfelár-változtatási mutató
Várható ügyleti
kamat a
2020.02.26-án
érvényes
referencia kamat
alapján

H4F5

3 hónapos
BUBOR -hoz kötött
kamatozás

Általános/
Áthidaló Plusz

Ügyfélminősítés eredményétől függően

6 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás

Általános
/Áthidaló Plusz

Ügyfélminősítés eredményétől függően

12 hónapos BUBOR - Általános
hoz kötött kamatozás /Áthidaló Plusz

Ügyfélminősítés eredményétől függően

3,80% - 7,20%

3,84% - 7,24%

3,96% - 7,36%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Norm ál kondíciók
2016. június 20-ától befogadott hitelkérelm ek esetén
Kamat
Általános

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,45% - 5,95%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költsége k
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végt örlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett p aramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – referencia-kam atlábhoz kötött árazás – Kiem elt kondíciók
2016. június 20-ától befogadott hitelkérelm ek esetén
Kamat
A szerződés megkötésekor: 0,16%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 3 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,60% - 6,00%

3 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre

6 hónapos BUBOR-hoz kötött
kamatozás
12 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás

Felár

Általános/Áthidaló Plusz

Kamatfelár-változtatási mutató
3 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás
Várható ügyleti kamat
6 hónapos
a 2020.02.26-án
BUBOR -hoz
érvényes referencia
kötött kamatozás
kamat alapján
12 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás

H4F5
Általános/ Áthidaló
Plusz hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően

Általános/ Áthidaló
Plusz hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően

Általános /Áthidaló
Plusz hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően

3,20% - 6,60%

3,24% - 6,64%

3,36% - 6,76%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat +
évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíth a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörle szt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f elté telezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Kiem elt kondíciók
2016. június 20-ától befogadott hitelkérelm ek esetén
Kamat
Általános

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,85% - 5,35%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett p aramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Érvényes: 2020. március 1-jétől

2018. május 31-éig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Norm ál kondíciók
2018. április 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Ref erenciakamat a 2020.
március 31-éig szerződött
ügy letekre
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

Felár

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatf elár-v áltoztatási mutató
6 hónapos BUBOR-hoz
Várható ügy leti kamat a
kötött kamatozás
2020.02.26-án érv ény es
12 hónapos BUBORref erencia kamat alapján
hoz kötött kamatozás

Általános /Áthidaló
Plusz hitel
Általános /Áthidaló
Plusz hitel

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 hav i BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 hav i BUBOR
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
3,15% - 5,25%
H4F5
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
3,79% - 5,89%
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
3,91% - 6,01%

Folyósításig felmerülő díjak, jutalékok, költségek *
Igény lési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Ügy intézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek eset ében nem kerül
f elszámításra.

Foly ósítási díj

a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Hely színi szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele,
de legf eljebb 2%

Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f elmondás napját
megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
történik,
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről és az első f oly ósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűe n
teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az
egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez
legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben f ennálló tartozás átv áltásának díja

13.491 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben f ennálló
tartozás átv áltásának díja

13.073 Ft , de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentu m tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Norm ál kondíciók
2018. április 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Általános

Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
4,35% - 5,95%

5 év es kamatperiódus

Kamatv áltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díjak, jutalékok, költségek *
Igény lési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Ügy intézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem
kerül f elszámításra.

Foly ósítási díj

a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem
kerül f elszámításra.

Hely színi szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele,
de legf eljebb 2%

Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f elmondás napját
megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosí tás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörles ztés) és

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank
az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
történik,
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
történik.

- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező előtörlesztés AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
esetén)
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről
és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok
közül legalább az egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosít ás v alamely
módozatát, amely hez legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési
ny ilatkozatot.
2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen pénznemben
13.491 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a
f ennálló tartozás átv áltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében az idegen pénznemben f ennálló tartozás átv áltásának
díja

13.073 Ft , de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közj egyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2018. április 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
szerződött ügyletekre

Felár

12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,55% - 4,65%

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatfelár-változtatási mutató
6 hónapos BUBORÁltalános /Áthidaló
Várható ügyleti kamat a hoz kötött kamatozás Plusz hitel
2020.02.26-án érvényes
12 hónapos BUBOR- Általános /Áthidaló
referencia kamat alapján
hoz kötött kamatozás Plusz hitel
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *

H4F5
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,19% - 5,29%

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,31% - 5,41%

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
Rendelkezésre tartási díj
de legfeljebb 2%
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy

a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érté k.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Igénylési díj

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem s zámíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
történik,
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik.
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
előtörlesztés esetén)
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről és az első f oly ósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűe n
teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az
egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez
legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, fel tételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2018. április 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,75% - 5,35%

Általános 5 éves kamatperiódus
Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Rendelkezésre tartási díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem le het magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleg esen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számí t h a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárla ti díjat, ha az előtörlesztés/végtörle szt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelme k e se t é b e n a
Bank az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
-

50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év
után történik,

-

100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követ ő 1 0 . é v
után történik.

AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről
és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok
közül legalább az egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely
módozatát, amely hez legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a fol yósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2018. március 31-éig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakás hitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Norm ál kondíciók
2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Ref erenciakamat a 2020.
május 31-éig szerződött
ügy letekre
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

Felár

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatf elár-v áltoztatási mutató
Várható ügyleti kamat a 6 hónapos BUBOR-hoz
kötött kamatozás
2020.02.26-án érvényes 12 hónapos BUBORreferencia kamat alapján
hoz kötött kamatozás

Általános /Áthidaló
Plusz hitel
Általános /Áthidaló
Plusz hitel

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 hav i BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt köv etően
a ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 hav i BUBOR
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
2,85% - 4,95%
H4F5
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
3,49% - 5,59%
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
3,61% - 5,71%

Folyósításig felmerülő díjak, jutalékok, költségek *
Igény lési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Ügy intézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Foly ósítási díj

a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Hely színi szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele,
de legf eljebb 2%

Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f elmondás napját
megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
történik,
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről és az első f oly ósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűe n
teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az
egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez
legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben f ennálló tartozás átv áltásának díja

13.491 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben f ennálló
tartozás átv áltásának díja

13.073 Ft , de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentu m tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Norm ál kondíciók
2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Általános

5 év es
kamatperiódus

2018. január 1-jétől megkötött
szerződések
2017. december 31-éig
megkötött szerződések

Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
4,35% - 5,95%
Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
5,45% - 5,95%

Kamatv áltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díjak, jutalékok, költségek *
Igény lési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem kerül
f elszámításra.

Ügy intézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem
kerül f elszámításra.

Foly ósítási díj

a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében nem
kerül f elszámításra.

Hely színi szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele,
de legf eljebb 2%

Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő díjak, jutalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f elmondás napját
megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank
az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
történik,
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
történik.

- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező előtörlesztés AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
esetén)
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről
és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok
közül legalább az egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely
módozatát, amely hez legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési
ny ilatkozatot.
2016. szeptember 16-ától bef ogadott igény lések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen pénznemben
f ennálló tartozás átv áltásának díja

13.491 Ft, de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében az idegen pénznemben f ennálló tartozás átv áltásának
díja

13.073 Ft , de legf eljebb a f ennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
szerződött ügyletekre

Felár

12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,25% - 4,35%

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatfelár-változtatási mutató
6 hónapos BUBORÁltalános /Áthidaló
Várható ügyleti kamat a hoz kötött kamatozás Plusz hitel
2020.02.26-án érvényes
12 hónapos BUBOR- Általános /Áthidaló
referencia kamat alapján
hoz kötött kamatozás Plusz hitel
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *

H4F5
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,89% - 4,99%

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,01% - 5,11%

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
Rendelkezésre tartási díj
de legfeljebb 2%
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy

a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Igénylési díj

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
történik,
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik.
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
előtörlesztés esetén)
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előt örlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről és az első f oly ósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűe n
teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az
egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez
legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

2018. január 1-jétől megkötött
5 éves
szerződések
Általános
kamatperiódus 2017. december 31-éig
megkötött szerződések

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,75% - 5,35%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,85% - 5,35%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj

Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Rendelkezésre tartási díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számí t h a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörle szt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelme k e se t é b e n a
Bank az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
-

50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év
után történik,

-

100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követ ő 1 0 . é v
után történik.

AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5
év en belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés
esetén, amenny iben
az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés
v isszaf izetésének kedv ezmény éről
és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést
szerződésszerűen teljesíti, v alamint a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok
közül legalább az egy ik adós igény be v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely
módozatát, amely hez legkésőbb a hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG befog adott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és központi címére kiállított, közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az
ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A
hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,65% - 7,30%

Extra

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,30% - 6,95%

Prémium

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,05% - 6,70%

Exkluzív

Ügyfélminősítés eredményétől függően

4,80% - 6,45%

Bónusz 10

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,55% - 7,20%

Bónusz 30

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,35% - 7,00%

Bónusz 50

Ügyfélminősítés eredményétől függően

5,15% - 6,80%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
Rendelkezésre tartási díj
de legfeljebb 2%
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
40.000 Ft
kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztéshez közv etlenül kapcsolódó, esetlegesen f elmerült, méltány os költségek összege, amely
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a f ogy asztónak ny újtott hitelről szóló 2009. év i CLXII. törv ény alapján nem számíthat f el
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
v isszaf izetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít f el díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegy űlt egy enleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére általános
és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megf elelően v égrehajtott előtörlesztések
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2020. esetén.
AKCIÓ: 2017. december 11-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a Bank az
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és a zárlati díj
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
50%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 5. év után
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
történik,
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
100%-át elengedi, amenny iben az elő- v agy v égtörlesztés a szerződéskötést köv ető 10. év után
előtörlesztés esetén)
történik.
AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetén a Bank az előtörlesztéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100%-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 év en
belüli v égtörlesztés, illetv e a szerződéskötéstől számított 5 év en belüli egy szeri előtörlesztés esetén,
amenny iben az Ügy f él a hitelkérelem beny újtásakor lemond az első teljes törlesztés v isszaf izetésének
kedv ezmény éről és az első f oly ósítást köv ető első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, v alamint a
hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügy letben szerepelő adósok közül legalább az egy ik adós igény be
v eszi a Banknál elérhető hitelf edezeti biztosítás v alamely módozatát, amely hez legkésőbb a
hitelszerződés aláírásáv al egy idejűleg aláírja a belépési ny ilatkozatot.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

*AKCIÓ: az akció VISSZAVONÁSÁIG bef ogadott kérelmek esetében a közjegy ző által a Bank nev ére és központi címére kiállított, k özjegy zői okirat elkészítéséről
szóló számla alapján az ügy f él által megf izetett közjegy zői díjat maximum 50.000 Ft összegig a Bank a f oly ósítást követően v isszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelke zé s e k ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mut a tó ( TH M) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltáj é ko zt at ó i
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Norm ál kondíciók
2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hite lkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre
12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

Felár

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futami dejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,05% - 6,15%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,85% - 4,95%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása
Kamatfelár-változtatási mutató
6 hónapos
BUBOR -hoz
kötött
Várható ügyleti
kamat a 2020.02.26- kamatozás
án érvényes
referencia kamat
12 hónapos
alapján
BUBOR -hoz
kötött
kamatozás

H4F5
MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása / Szabad
felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása
MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása / Szabad
felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,69% - 6,79%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,49% - 5,59%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,81% - 6,91%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,61% - 5,71%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Norm ál kondíciók
2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
Általános

5 éves
Lakáshitel
kamatperiódus kiváltási
célú hitelek
kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
6,65% - 7,15%

2018. január 1-jétől
megkötött szerződések
2017. december 31-éig
megkötött szerződések

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,35% - 5,95%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,45% - 5,95%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

Referenciakamat a
2020. március 31éig szerződött
ügyletekre

Felár

6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás
MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,45% - 5,55%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,25% - 4,35%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása
Kamatfelár-változtatási mutató

Várható ügyleti
kamat a
2020.02.26-án
érvényes
referencia kamat
alapján

6 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás

12 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás

H4F5
MKB Nem lakáscélú
hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,09% - 6,19%

Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,89% - 4,99%

MKB Nem lakáscélú
hitelek kiváltása / Szabad
felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,21% - 6,31%

Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,01% - 5,11%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacson yabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
5 éves
2018. január 1-jétől
Általános kamatperiódus Lakáshitel
kiváltási célú megkötött szerződések
hitelek
2017. december 31-éig
kiváltása
megkötött szerződések

Ügyfélminősítés eredményétől függően
6,05% - 6,55%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,75% - 5,35%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,85% - 5,35%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napj án érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.

80 / 147

Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kamatrögzítő Forint Magánhitel

2016. szeptember 16-ától 2018. m árcius 31-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

Általános

Normál

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,65% - 7,30%

Extra

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása
MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,30% - 6,95%

Prémium

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása
MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,05% - 6,70%

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,80% - 7,45%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően 4,80% - 6,45%

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,55% - 8,20%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,55% - 7,20%

Bónusz 30

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,35% - 8,00%
Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,35% - 7,00%

Bónusz 50

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása
MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása /
Szabad felhasználás
Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,15% - 6,80%

10 éves
Exkluzív
kamatperiódus
Bónusz 10

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,65% - 8,30%

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,30% - 7,95%

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,05% - 7,70%

Ügyfélminősítés eredményétől függően 6,15% - 7,80%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Ügyintézési díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj
AKCIÓ: 2017. január 2-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2020. március 31-éig megkötött szerződések
esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések és
2017. április 30-áig megkötött szerződések esetében
az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/v égtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek részére
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket,
f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A
hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Norm ál kondíciók
2016. június 20-ától 2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
szerződött ügyletekre

Felár

12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

Általános/Áthidaló Plusz hitel

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,35% - 4,00%

Kamatfelár-változtatási mutató
6 hónapos BUBORVárható ügyleti kamat a hoz kötött kamatozás
2020.02.26-án érvényes
referencia kamat alapján 12 hónapos BUBORhoz kötött kamatozás

H4F5
Általános
/Áthidaló Plusz
hitel
Általános
/Áthidaló Plusz
hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,99% - 4,64%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,11% - 4,76%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj

Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszté s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
tartozás átváltásának díja
*AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és közpo n t i cí m é re ki á l lí to t t ,
közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat a Bank a folyósítást követ ően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f e ltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Norm ál kondíciók
2016. június 20-ától 2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Általános

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,45% - 5,95%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj

Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig g megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszté s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
tartozás átváltásának díja
*AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és közpo n t i cí m é re ki á l lí to t t ,
közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat a Bank a folyósítást követ ően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett par amétereket, f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. június 20-ától 2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
szerződött ügyletekre

Felár

12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti na ppal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,75% - 3,40%

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatfelár-változtatási mutató
6 hónapos BUBORVárható ügyleti kamat a hoz kötött kamatozás
2020.02.26-án érvényes
referencia kamat alapján 12 hónapos BUBORhoz kötött kamatozás

H4F5
Általános /Áthidaló
Plusz hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,39% - 4,04%

Általános /Áthidaló
Plusz hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,51% - 4,16%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszté s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
tartozás átváltásának díja
*AKCIÓ: 2016. május 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és közpon t i cí m é re ki á l lí t o tt ,
közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. június 20-ától 2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Általános

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,85% - 5,35%

5 éves kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj

Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszté s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
tartozás átváltásának díja
*AKCIÓ: 2016. június 20-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és közpo n t i cí m é re ki á l lí to t t ,
közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat a Bank a folyósítást követ ően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f e ltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2016. m ájus 30-ától 2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelm ek esetében
Kamat

Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,65% - 8,80%

Extra

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,30% - 8,45%

Prémium

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,05% - 8,20%

Exkluzív

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,80% - 7,95%

Bónusz 10

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,55% - 8,70%

Bónusz 30

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,35% - 8,50%

Bónusz 50

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,15% - 8,30%

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 30-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2016. május 30-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 30-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés

2016. május 30-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számít h a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörle szt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hitel Bónusz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánszemélyek ré szé re
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelőe n vé g re h ajt o tt
előtörlesztések esetén.

2016. május 30-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
tartozás átváltásának díja
*AKCIÓ: 2016. május 30-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és közpon t i cí m é re ki á l lí t o tt ,
közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Norm ál kondíciók
2016. június 20-ától 2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,35% - 5,00%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,35% - 4,00%

Felár

Kamatfelár-változtatási mutató
6 hónapos
BUBOR -hoz
Várható ügyleti
kötött
kamat a 2020.02.26- kamatozás
án érvényes
referencia kamat
12 hónapos
alapján
BUBOR -hoz
kötött
kamatozás

H4F5
MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,99% - 5,64%

Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,99% - 4,64%

MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,11% - 5,76%

Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,11% - 4,76%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 3 1-éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díj a

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Norm ál kondíciók
2016. június 20-ától 2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

Általános

5 éves
kamatperiódus

MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
6,45% - 6,95%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek
kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,45% - 5,95%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31-éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6 %, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Tel jes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – referencia-kamatlábhoz kötött árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. június 20-ától 2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre
12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása
Felár
Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

A szerződés megkötésekor: 0,21%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,75% - 4,40%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,75% - 3,40%

Kamatfelár-változtatási mutató
6 hónapos BUBOR
-hoz kötött
kamatozás

Várható ügyleti
kamat a 2020.02.26án érvényes
referencia kamat
12 hónapos
alapján
BUBOR -hoz kötött
kamatozás

H4F5
MKB Nem lakáscélú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,39% - 5,04%

Lakáshitel kiváltási
célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,39% - 4,04%

MKB Nem lakáscélú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,51% - 5,16%

Lakáshitel kiváltási
célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,51% - 4,16%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31-éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. de cember 31-éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft

Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Tel jes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – kam atperiódusokban rögzített árazás – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. június 20-ától 2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

Általános

5 éves
kamatperiódus

MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,85% - 6,35%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek
kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,85% - 5,35%

Kamatváltoztatási mutató

H3K5

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 száza lékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. június 20-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Tel jes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kamatrögzítő Forint Magánhitel – Lakáshitel kiváltási célú hitel kiváltására

2016. szeptember 15-éig befogadott hitelkérelmek esetében

Kamat

Általános

10 éves
kamatperiódus

Normál

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,65% - 8,80%

Extra

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,30% - 8,45%

Prémium

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,05% - 8,20%

Exkluzív

Ügyfélminősítés eredményétől függően 4,80% - 7,95%

Bónusz 10

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,55% - 8,70%

Bónusz 30

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,35% - 8,50%

Bónusz 50

Ügyfélminősítés eredményétől függően 5,15% - 8,30%

Kamatváltoztatási mutató
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

H4K10
40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

5.000 Ft
30.000 Ft

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek ö ssze g e ,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján n e m szá m í t h a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
A Bank Bónusz 10, Bónusz 30, Bónusz 50 kondíció esetében nem számít fel díjat a Hi t e l B ó n u sz
Megtakarítási Számlán összegyűlt egyenleg terhére a Kondíciós lista magánsze mé l ye k ré szé re
általános és speciális rendelkezések (L8) kondíciós listában írtaknak megfelelően végrehajtott
előtörlesztések esetén.

2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

0 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörl esztett összeg 2%-át,
kivéve
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az előtörlesztést
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt , a
díj mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a végtörlesztést
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
előtörlesztés esetén)
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján tört én t , a
díj mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Érvényes: 2020. március 1-jétől

2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – Norm ál kondíciók
2016. m ájus 30-ától 2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
szerződött ügyletekre
Felár

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,40% - 9,00%

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű
ügyletek esetén
Várható ügyleti kamat a
12 hónapos BUBOR2020.02.26-án érvényes
referencia kamat alapján hoz kötött kamatozás

H4F5

Általános
/Áthidaló Plusz
hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,16% - 9,76%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 30-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2016. május 30-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kére lmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 30-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. május 30-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszté s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. május 30-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
tartozás átváltásának díja
*AKCIÓ: 2016. május 30-ától az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és közpon t i cí m é re ki á l lí t o tt ,
közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat a Bank a folyósítást követ ően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy e lembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. m ájus 17-étől 2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
szerződött ügyletekre
Felár

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,80% - 5,40%

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű ügyletek
esetén

H4F5

Várható ügyleti kamat a
2020.02.26-án érvényes 12 hónapos BUBOR- Általános /Áthidaló
hoz kötött kamatozás Plusz hitel
referencia kamat alapján
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,56% - 6,16%

40.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. május 17-étől befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

5.000 Ft
30.000 Ft

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszté s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. május 17-étől befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
tartozás átváltásának díja
*AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és közpon t i cí m é re ki á l lí t o tt ,
közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat a Bank a folyósítást követ ően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magáns zemély ek részére – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f e ltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – Norm ál kondíciók
2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Referenciakamat a
2020. március 31-éig 12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás
szerződött ügyletekre

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,40% - 7,00%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,40% - 6,00%

Felár

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű
ügyletek esetén
Várható ügyleti
kamat a 2020.02.26án érvényes
referencia kamat
alapján

12 hónapos
BUBOR -hoz
kötött
kamatozás

H4F5

MKB Nem lakáscélú hitelek
kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,16% - 7,76%

Lakáshitel kiváltási célú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,16% - 6,76%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. d ecember 31-éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szá m í t h a t
fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/vég t ö rl eszt é s a
hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díj a (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

0 Ft
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – Norm ál kondíciók (folytatás)
2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek esetében
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%át, kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-o t é s a z e l ő t ö rl eszt é st
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt,
a díj mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%át, kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem h aladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt,
a díj mértéke 0%.

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Referenciakamat a
2020. március 31-éig 12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás
szerződött ügyletekre

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR

MKB Nem lakáscélú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,80% - 6,40%

Lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,80% - 5,40%

Felár

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű
ügyletek esetén
Várható ügyleti
kamat a 2020.02.26- 12 hónapos
án érvényes
BUBOR -hoz kötött
referencia kamat
kamatozás
alapján

H4F5

MKB Nem lakáscélú
hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,56% - 7,16%

Lakáshitel kiváltási
célú hitelek kiváltása

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,56% - 6,16%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának
díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben
fennálló tartozás átváltásának díja

40.000 Ft

Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2016. március 21-étől megkötött szerződések, de
2016. április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

0 Ft
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Magánhitel – Kiem elt Plusz kondíciók (folytatás)
2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek esetében

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kivéve
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az előtörlesztést
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mérté ke 0%,
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a
díj mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kivéve
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a végtörlesztést
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0% ,
előtörlesztés esetén)
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a
díj mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Tel jes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termé k p a r a mé t er e k et a z e g y e s t e r mé k ek
ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – Norm ál kondíciók
2014. július 1-jétől 2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek e setén
Kamat

Referenciakamat a
2020. március 31éig szerződött
ügyletekre

Felár

12 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
3 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
Általános/Áthidaló Plusz

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 12 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,16%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 3 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,40% - 8,95%

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén
Várható ügyleti
kamat a
2020.02.26-án
érvényes referencia
kamat alapján

12 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás
3 hónapos
BUBOR -hoz
kötött kamatozás

H0F

Általános
/Áthidaló Plusz
hitel
Általános/
Áthidaló Plusz
hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően
6,16% - 9,71%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
6,00% - 9,55%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan)

a szerződött összeg 1,5%-a
AKCIÓ: a kondíciós listában meghatározott feltételek teljesítése esetén nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött ügyletek
AKCIÓ: 2015. augusztus 9-éig befogadott hitelkérelmek esetében a kondíciós listában
esetében)
meghatározott feltételek teljesítése esetén nem kerül felszámításra.
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illet ék m é rt é ké ve l
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a részle ge s
v agy telj es összegű előtörlesztést), szerződéskötési díj.
vonatkozóan
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfe ljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat
+ évi 6,0%.
40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – Norm ál kondíciók (folytatás)
2014. július 1-jétől 2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek esetén
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja
2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

0 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kiv év e
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Az ügy f él

amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az előtörlesztést megelőző
által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel összef üggő
12 hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

ha az előtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kiv év e
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárlati díj

amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a v égtörlesztést megelőző
(szerződés megszűnését eredmény ező előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%,

ha a v égtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista ma gánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett p aramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – Kiem elt kondíciók
2014. július 1-jétől 2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek esetén
Kamat

Referenciakamat a
2020. március 31-éig
szerződött ügyletekre

Felár

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 12 havi BUBOR
A szerződés megkötésekor: 0,16%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 3 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,90% - 7,45%

12 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
3 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás
Általános/Áthidaló Plusz

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű
ügyletek esetén
12 hónapos
Általános /Áthidaló
Várható ügyleti kamat BUBOR -hoz
kötött kamatozás Plusz hitel
a 2020.02.26-án
érvényes referencia
3 hónapos
Általános/ Áthidaló
kamat alapján
BUBOR -hoz
kötött kamatozás Plusz hitel

H0F
Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,66% - 8,21%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,50% - 8,05%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft

Ügyintézési díj
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
ügyletek esetében)

3.000 Ft/ingatlan
a szerződött összeg 1,5%-a
AKCIÓ: a kondíciós listában meghatározott feltételek teljesítése esetén nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2015. augusztus 9-éig befogadott hitelkérelmek esetében a kondíciós listában
meghatározott feltételek teljesítése esetén nem kerül felszámításra.

Helyszíni szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott ille ték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre
Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a r é s zl e ge s
vonatkozóan
v agy telj es összegű előtörlesztést), a szerződéskötési díj.
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj

30.000 Ft

Személyes ügyfélmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat +
évi 6,0%.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos kö ltségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíth a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörleszté s/végtörle szt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Ingatlanhitel – Kiem elt kondíciók (folytatás)
2014. július 1-jétől 2016. június 19-éig befogadott hitelkérelmek esetén
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az
idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja
2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

0 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az előtörlesztést
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a
díj mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a végtörlesztést
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt , a
díj mértéke 0%.

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett p aramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2016. május 29-éig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – Norm ál kondíciók
2016. m ájus 17-étől 2016 m ájus 29-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
szerződött ügyletekre
Felár

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,40% - 6,00%

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű
ügyletek esetén
Várható ügyleti kamat a
12 hónapos BUBOR2020.02.26-án érvényes hoz kötött kamatozás
referencia kamat alapján

H4F5

Általános
/Áthidaló Plusz
hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,16% - 6,76%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem
kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. május 17-étől befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény a lapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszté s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. május 17-étől befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
tartozás átváltásának díja
*AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és közpon t i cí m é re ki á l lí t o tt ,
közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f e ltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2016. m ájus 17-étől 2016 m ájus 29-éig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat

Általános

Normál

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,65% - 6,95%

Extra

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,30% - 6,60%

Prémium

Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,05% - 6,35%

Exkluzív

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,80% - 6,10%

10 éves
kamatperiódus

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek *
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében nem kerül
felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek e setében nem kerül
felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. május 17-étől befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számít h a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörle szt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. május 17-étől befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a
tartozás átváltásának díja
*AKCIÓ: 2016. május 17-étől az akció VISSZAVONÁSÁIG befogadott kérelmek esetében a közjegyző által a Bank nevére és közpon t i cí m é re ki á l lí t o tt ,
közjegyzői okirat elkészítéséről szóló számla alapján az ügyfél által megfizetett közjegyzői díjat a Bank a folyósítást követően visszatéríti.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” f e j e ze t
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) é r t é ke k
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.

103 / 147
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Érvényes: 2020. március 1-jétől

2016. május 13-áig befogadott hitelkérelmek
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – Norm ál kondíciók
2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
szerződött ügyletekre
Felár

Általános/Áthidaló Plusz hitel

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,40% - 9,00%

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű
ügyletek esetén
Várható ügyleti kamat a 12 hónapos BUBOR2020.02.26-án érvényes
hoz kötött kamatozás
referencia kamat alapján

H4F5

Általános
/Áthidaló Plusz
hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,16% - 9,76%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31-éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszté s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

0 Ft

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörl e szt é sko r
az előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a
díj mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%.
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött b iztosítási szerződés alapján történt, a dí j
mértéke 0%.
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Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – Norm ál kondíciók (folytatás)
2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
kivéve
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) más
pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történő  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
előtörlesztés esetén
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hóna p ot kö ve t ő e n
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárlati kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelő ző
esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárlati 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés kivéve
esetén) más pénzügyi intézmény által folyósított  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelő ző
kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – Kiem elt Plusz kondíciók
2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Referenciakamat a 2020.
március 31-éig
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás
szerződött ügyletekre
Felár

A szerződés megkötésekor: 0,27%, ezt követően
a referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,80% - 5,40%

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű ügyletek
esetén

H4F5

Várható ügyleti kamat a
2020.02.26-án érvényes 12 hónapos BUBOR- Általános /Áthidaló
hoz kötött kamatozás Plusz hitel
referencia kamat alapján
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,56% - 6,16%

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül fe lszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díja k, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, d e legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

5.000 Ft
30.000 Ft

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek
összege, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörleszté s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atkövető Forint Lakáshitel – Kiem elt Plusz kondíciók (folytatás)
2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja
2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

0 Ft

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörl e szt é sko r
az előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a
díj mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a dí j
mértéke 0%.

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel kivéve
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) más
pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történő  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
előtörlesztés esetén
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hóna p ot kö ve t ő e n
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárlati kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelő ző
esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárlati 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés kivéve
esetén) más pénzügyi intézmény által folyósított  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f e ltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel
2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,65% - 8,80%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,30% - 8,45%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,05% - 8,20%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,80% - 7,95%

Normál

Általános

10 éves
kamatperiódus

Extra
Prémium
Exkluzív

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017.
március 31-éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számít h a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörle szt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

0 Ft
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel (folytatás)

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörlesztéskor a z
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a d í j
mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést mege lő ző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
kivéve
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) más
pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történő  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést mege lő ző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
előtörlesztés esetén
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárla t i kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj m értéke 0%
díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést m e g e lő ző
esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történ t , a d í j
mértéke 0%.
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárla t i 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés kivéve
esetén) más pénzügyi intézmény által folyósított  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést m e g e lő ző
kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet
tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket, feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek
magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel – kezdeti költség kiváltása esetén
2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,90% - 9,05%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,55% - 8,70%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,30% - 8,45%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,05% - 8,20%

Normál

Általános

10 éves
kamatperiódus

Extra
Prémium
Exkluzív

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

0 Ft
0 Ft
0%
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja,
kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

40.000 Ft
Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összege,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számít h a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörle szt é s a h i t e l
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017. április
30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

0 Ft

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörlesztéskor a z
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a d í j
mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést mege lő ző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.

2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
kivéve
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) más

amennyiben
a
fennálló
tartozás
nem
haladja
meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést mege lő ző
pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történő
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
előtörlesztés esetén
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kam atrögzítő Forint Lakáshitel – kezdeti költség kiváltása esetén (folytatás)
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárla t i kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést m e g e lő ző
esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történ t , a d í j
mértéke 0%.
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében Zárla t i 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés
kivéve
esetén) más pénzügyi intézmény által folyósított  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést m e g e lő ző
kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondí ciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett p aramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Kamatrögzítő Forint Magánhitel – Lakáshitel kiváltási célú hitel kiváltására - kezdeti költség kiváltása esetén

2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,90% - 9,05%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,55% - 8,70%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,30% - 8,45%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
5,05% - 8,20%

Normál
Általános

10 éves
kamatperiódus

Extra
Prémium
Exkluzív

Kamatváltoztatási mutató

H4K10

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

0 Ft

Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
-

0 Ft
0%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
Késedelmi kamat
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alap kamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
40.000 Ft
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2020.
március 31-éig megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen fel merült, méltányos költségek összege ,
amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem szám í t h a t f e l
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

2016. április 18-ától befogadott igénylések és 2017.
április 30-áig megkötött szerződések esetében az idegen
pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja
2017. május 1-jétől 2020. március 31-éig megkötött
szerződések esetében az idegen pénznemben fennálló
tartozás átváltásának díja

13.491 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

13.073 Ft, de legfeljebb a fennálló tartozás 2%-a

2016. március 21-étől megkötött szerződések, de 2016.
április 18. előtt befogadott ügyletek esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését eredm ényező
előtörlesztés esetén)

0 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kivéve
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében az
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az előtörlesztést
ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékkén t kötött biztosítási szerződés alapján történt , a
díj mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az el őtörlesztett összeg 2%-át,
2016.03.21. előtt megkötött szerződések esetében kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a végtörlesztést
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
előtörlesztés esetén)
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötö tt biztosítási szerződés alapján tört én t , a
díj mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a
„Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Új Otthon kamattámogatott hitel – Új lakás építésére, vásárlására – Normál kondíciók

2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében

Kamat (5 év es kamatperiódus)
Legfeljebb kettő gyermek esetén
Bruttó kamat

Kamattámogatás

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

Kamattámogatás éveiben (azaz az
első kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

ÁKK 0,00%-a,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 0,00%

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Kamattámogatás lejárta után (azaz a
további kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

-

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Bruttó kamat

Kamattámogatás

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

Kamattámogatás éveiben (azaz az
első kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

ÁKK 0,00%-a,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 0,00%

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Kamattámogatás lejárta után (azaz a
további kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

-

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Kettőnél több gyermek esetén

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017. március 31éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017. március 31éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31-éig befogadott kérelmek és 2017. március 31éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek

Késedelmi kamat

2016. április 18-ától befogadott
igénylések és 2020. március 31-éig
megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett,
pénzügyi teljesítéssel összefüggő
szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését
eredményező előtörlesztés esetén)

Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek össze g e , a m e l y
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szó ló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett p aramétereket,
f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A
hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

MKB Új Otthon kamattámogatott hitel – Használt lakás v ásárlására, korszerűsítésére, bőv ítésére – Normál kondíciók

2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat (5 év es kamatperiódus)
Bruttó kamat

Kamattámogatás

Kamattámogatás éveiben (azaz az
első kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Kamattámogatás lejárta után (azaz a
további kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

ÁKK 0,00%-a,
A 2020. márciusra érvényes érték
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%
alapján 0,00%
-

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31-éig befogadott kérelmek és 2017. március 31éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017. március 31éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017. március 31éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek

Késedelmi kamat

2016. április 18-ától befogadott
igénylések és 2020. március 31-éig
megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett,
pénzügyi teljesítéssel összefüggő
szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését
eredményező előtörlesztés esetén)

Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek össze g e , a m e l y
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket,
f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A
hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Új Otthonteremtési hitel – Új lakás építésére, v ásárlására – Normál kondíciók

2016. m ájus 13-áig befogadott hitelkérelmek esetében
Kamat (5 év es kamatperiódus)
3 vagy több gyermek esetén

Kamattámogatás éveiben

Bruttó kamat

Kamattámogatás

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 4,55%

Bruttó kamat – 3%
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 1,55%

3,00%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017. március 31éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017. március 31éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017. március 31éig megkötött szerződések esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek

Késedelmi kamat

2016. április 18-ától befogadott
igénylések és 2020. március 31-éig
megkötött szerződések esetében:
- Az ügyfél által kezdeményezett,
pénzügyi teljesítéssel összefüggő
szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) és
- Zárlati díj (szerződés megszűnését
eredményező előtörlesztés esetén)

Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek össze g e , a m e l y
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel
szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/végtörlesztés a hitel
visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik.

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket,
f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A
hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2016. április 15-étől nem értékesített termékek
MKB Otthonteremtési hitel 2012 – Új lakás építésére, v ásárlására – Normál kondíciók*

Az MKB Bank 2016. április 15-étől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat (1 év es kamatperiódus)
Legfeljebb kettő gyermek esetén
Bruttó kamat

Kamattámogatás

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

Kamattámogatás éveiben (azaz
az első 5 kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

ÁKK 0,0%-a,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 0,0%

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

Kamattámogatás lejárta után
(azaz a további
kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

-

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

Bruttó kamat

Kamattámogatás

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

Kamattámogatás éveiben (azaz
az első 5 kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

ÁKK 0,0%-a,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 0,0%

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

Kamattámogatás lejárta után
(azaz a további
kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

-

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

Kettőnél több gyermek esetén

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
40.000 Ft
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -ig folyósított,
Igénylési díj
továbbá a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és legkésőbb 2016. január 31 -éig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőb b 2015. szeptember 30-ig folyósított,
Ügyintézési díj
továbbá a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és legkésőbb 2016. január 31 -éig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
Szerződéskötési díj (2015.
a szerződött összeg 1,5%-a
január 31-éig szerződött
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és
igénylésekre vonatkozóan)
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
Folyósítási díj (2015. február 12013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -ig folyósított,
jétől szerződött ügyletek
továbbá a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és leg később 2016. január 31-éig
esetében)
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
A 2013. augusztus 31-ét
követően befogadott és 2015.
január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
2015. február 1-jétől szerződött
ügyletek esetében

a ki nem használt hitelkeret 2%-a

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%

Kezelési költség

nincs

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes je gybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
Késedelmi kamat
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén a z esedékesség napján
érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%
* A Bank VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017. március 31 -éig megkötött MKB
Otthonteremtési hitel 2012 szerződések esetében visszatéríti az ügyfél által az első elszámolási napon szerződésszerűen m e g f ize t et t e lső
törlesztő részletet. A visszafizetés feltétele a kölcsön szerződésben rögzített első elszámolási napon történő, Bank által el őírt törlesztő
részletének a megfizetése. Amennyiben az ügyfél az első esedékesség napján csak kamatot fizet, a Bank csak a megfizetett kamat összegé t
téríti vissza.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély e k részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket,
f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A
hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Otthonteremtési hitel 2012 – Használt lakás vásárlására, korszerűsítésére, bővítésére – Normál kondíciók*

Az MKB Bank 2016. április 15-étől új hitelkérelmeket nem fogad be

Kamat (1 év es kamatperiódus)
Bruttó kamat

Kamattámogatás

Kamattámogatás éveiben (azaz
az első 5 kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

Kamattámogatás lejárta után
(azaz a további
kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

Nettó kamat
(Bruttó kamat – kamattámogatás)

ÁKK 0,0%-a,
a 2020. márciusra érvényes érték A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%
alapján 0,0%
-

A 2020. márciusra érvényes érték
alapján 3,01%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek

Igénylési díj

Ügyintézési díj
Szerződéskötési díj (2015.
január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1jétől szerződött ügyletek
esetében)

40.000 Ft
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított, továbbá
a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott
és legkésőbb 2016. január 31-éig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befo gadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított, továbbá
a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és
legkésőbb 2016. január 31-éig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
a szerződött összeg 1,5%-a
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított, továbbá
a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és
legkésőbb 2016. január 31-éig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
A 2013. augusztus 31-ét
követően befogadott és 2015.
január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
2015. február 1-jétől szerződött
ügyletek esetében

a ki nem használt hitelkeret 2%-a

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2 %

Kezelési költség

nincs

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek

Késedelmi kamat

Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén a z esedékesség napján
érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%

* A Bank VISSZAVONÁSIG, de legkésőbb 2016. december 31 -éig befogadott kérelmek és 2017. március 31 -éig megkötött MKB
Otthonteremtési hitel 2012 szerződések esetében visszatéríti az ügyfél által az első elszámolási napon szerződésszerűen m e g f ize t et t e lső
törlesztő részletet. A visszafizetés feltétele a kölcsön szerződésben rögzített első elszámolási napon történő, Bank által el őírt törlesztő
részletének a megfizetése. Amennyiben az ügyfél az első esedékesség napján csak kamatot fizet, a Bank csak a megfizetett kama t összegé t
téríti vissza.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíc iós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett pa ramétereket,
f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A
hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2016. február 1-jétől nem értékesített termékek
MKB Hitelfrissítő Forint Lakáshitel – Közvetlen lakáscélú 3 hitelszerződés alapján fennálló tartozások visszafizetésére
Az MKB Bank 2016. február 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
Referenciakamat

12 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második üzleti napon
j egyzett) 12 havi BUBOR, jelenleg 0,76%.
Ügyfélminősítés eredményétől függően
1,50% - 2,90%

Felár
Kamatfelár-változtatási mutató

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

40.000 Ft
Ha a folyósításra ténylegesen sor kerül az Igénylési díj összegét a Bank utólag visszatéríti

Ügyintézési díj

3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás n a p já t
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

Az ügyfél által kezdeményezett
szerződésmódosítás díja, kivéve elő- és
végtörlesztés

Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés)

Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) más pénzügyi intézmény által
folyósított kölcsönből történő előtörlesztés esetén

Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény álta l
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén

40.000 Ft
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előt örl e szt é sko r a z
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönössze g f e l é t , a d í j
mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelő ző 1 2
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelő ző 1 2
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követő e n ke rü l
sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést mege lő ző 1 2
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést mege lő ző 1 2
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f e ltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.

3

Lakóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására nyújtott hitel
118 / 147

Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Hitelfrissítő Plusz Forint Lakáshitel – Közvetlen lakáscélú 4 hitelszerződés alapján fennálló tartozások visszafizetésére
Az MKB Bank 2016. február 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
Referenciakamat

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap utolsó
3 hónapos BUBOR -hoz
munkanapja
előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második üzleti napon
kötött kamatozás
j egyzett) 3 havi BUBOR, jelenleg 0,60%.

Felár

2,00% - 3,50%

Kamatfelár-változtatási mutató

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek

Ügyintézési díj

40.000 Ft
Ha a folyósításra ténylegesen sor kerül az Igénylési díj összegét a Bank utólag visszatéríti
3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Igénylési díj

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás n a p já t
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett
szerződésmódosítás díja, kivéve elő- és
40.000 Ft
végtörlesztés
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előt örl e szt é sko r a z
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönössze g f e l é t , a d í j
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
mértéke 0%
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja

amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelő ző 1 2
(előtörlesztés)
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja kivéve
(előtörlesztés) más pénzügyi intézmény által  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelő ző 1 2
folyósított kölcsönből történő előtörlesztése esetén
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követő e n ke rü l
sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező

amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést mege lő ző 1 2
előtörlesztés esetén)
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény álta l
folyósított kölcsönből történő végtörlesztése esetén  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést mege lő ző 1 2
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hatály os jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál f igy elembe v ett paramétereket, f eltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mu t a t ó
(THM) értékek magánszemély ek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es
termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Hitelfrissítő Forint Magánhitel
Az MKB Bank 2016. február 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
Referenciakamat

Felár

12 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 12 havi BUBOR, jelenleg 0,76%.

Közvetlen lakáscélú 5 lakáshitel
kiváltására nyújtott hitelszerződés alapján
fennálló tartozások visszafizetésére

Ügyfélminősítés eredményétől függően
1,50% - 2,90%

Nem lakáscélú hitel visszafizetésére

Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,60% - 4,60%

Kamatfelár-változtatási mutató

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költsége k
40.000 Ft
Ha a folyósításra ténylegesen sor kerül az Igénylési díj összegét a Bank utólag
visszatéríti
3.000 Ft/ingatlan
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Igénylési díj
Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
-

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, kivéve
elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett
összeg 2%-át, kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
előtörlesztést megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a d í j
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
mértéke 0%,
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés al a p j án
történt, a díj mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett
összeg 2%-át, kivéve
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést
esetén)
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0% ,
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződ és a l a p j á n
történt, a díj mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM értékeket és a számításnál figyelembe vett paramétereket,
feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A
hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.

5

Lakóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására nyújtott hitel
120 / 147

Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Hitelfrissítő Plusz Forint Magánhitel
Az MKB Bank 2016. február 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
Referenciakamat

Felár

3 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját
megelőző második üzleti napon j egyzett) 3 havi BUBOR, jelenleg 0,60%.

Közvetlen lakáscélú 6 lakáshitel
kiváltására nyújtott hitelszerződés alapján
fennálló tartozások visszafizetésére

2,00% - 3,50%

Nem lakáscélú hitel visszafizetésére

3,00% - 5,50%

Kamatfelár-változtatási mutató

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek

Ügyintézési díj

40.000 Ft
Ha a folyósításra ténylegesen sor kerül az Igénylési díj összegét a Bank utólag
visszatéríti
3.000 Ft/ingatlan

Folyósítási díj

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft

Igénylési díj

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, kivéve
elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett
összeg 2%-át, kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
előtörlesztést megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a d í j
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
mértéke 0%,
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés al a p j án
történt, a díj mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett
összeg 2%-át, kivéve
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést
esetén)
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0% ,
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés a l a p j á n
történt, a díj mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános é s sp e ci á l i s
rendelkezések ” fejezet tartalmazza. A hatályos jogszabály alapján számított THM érté keket és a számításnál figyelembe vett paramétereket,
feltételezéseket a „Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére - Lakossági hiteltermékek” című dokumentum tartalmazza. A
hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes terméke k ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

2016. január 1-jétől nem értékesített termékek
MKB Forint Lakáshitel – Norm ál kondíciók
2014. július 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
12 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatozás

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR,
jelenleg 0,76%.

3 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző m ásodik üzleti napon jegyzett) 3 havi BUBOR,
jelenleg 0,60%.

Általános/Áthidaló Plusz hitel/Fészekrakó/
Lakáshitel kiváltás

Ügyfélminősítés eredményétől függően
4,90% - 8,45%

Referenciakamat

Felár

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű ügyletek
esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
ügyletek esetében)
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
Áthidaló Plusz hitelek kivételével a 2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-áig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Áthidaló Plusz hitelek kivételével a 2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-áig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
a szerződött összeg 1,5%-a Fészekrakó hitel esetén 0,9%-a
AKCIÓ: a kondíciós listában meghatározott feltételek teljesítése esetén nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, Fészekrakó hitel esetén 0,5%-a,
de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2015. augusztus 9-éig befogadott hitelkérelmek esetében a kondíciós listában meghatározott
feltételek teljesítése esetén nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
2015. január 31-éig szerződött igénylésekre
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
2015. február 1-jétől szerződött ügyletek esetében
de legfeljebb 2%
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével azonos,
Tranzakciós díj
amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a részleges va gy
vonatkozóan
telj es összegű előtörlesztést) szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék.
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napjá t
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén az esedékesség
napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés)

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom

40.000 Ft
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörleszt é sko r a z
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg f e l é t , a d í j
mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző 12
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Lakáshitel – Norm ál kondíciók (folytatás)
2014. július 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében
Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörleszt e t t ö ssze g 2 % -á t ,
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja kivéve
(előtörlesztés) más pénzügyi intézmény által  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző 12
folyósított kölcsönből történő előtörlesztés esetén
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően kerü l
sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző 1 2
előtörlesztés esetén)
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörleszt e t t ö ssze g 2 % -á t ,
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmé ny á l ta l
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző 1 2
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális rendelkezések ”
f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Lakáshitel – Kiemelt kondíciók
2014. j úlius 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás
Referenciakamat
3 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

Felár

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR,
jelenleg 0,76%.
A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az
érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) 3 havi BUBOR,
jelenleg 0,60%.

Általános/Áthidaló Plusz hitel

Ügyfélminősítés eredményétől függően 3,40% - 6,95%

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb futamidejű ügyletek
esetén
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig
szerződött igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
ügyletek esetében)
Helyszíni szemle díja

H0F

40.000 Ft
Áthidaló Plusz hitelek kivételével a 2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb
2015. szeptember 30-áig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Áthidaló Plusz hitelek kivételével a 2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb
2015. szeptember 30-áig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra .
a szerződött összeg 1,5%-a
AKCIÓ: a kondíciós listában meghatározott feltételek teljesítése esetén nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2015. augusztus 9-éig befogadott hitelkérelmek esetében a kondíciós listában meghatározott
feltételek teljesítése esetén nem kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
2015. január 31-éig szerződött igénylésekre
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
2015. február 1-jétől szerződött ügyletek esetében
de legfeljebb 2%
Tranzakciós díj
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatáro zott illeték mé rt é ké ve l a zo n os,
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
vonatkozóan
Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a r é s zl e ge s v a gy
telj es összegű előtörlesztést), szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék.
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f e lm on dá s n a p já t
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén az esedékesség
napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%

Az ügyfél által kezdeményezett
szerződésmódosítás díja, kivéve elő- és
végtörlesztés

40.000 Ft

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörlesztéskor az
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a díj
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
mértéke 0%
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörleszté st m e g e lő ző 1 2
(előtörlesztés)
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Lakáshitel – Kiemelt kondíciók (folytatás)
2014. j úlius 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át, kivéve
teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díja
(előtörlesztés) más pénzügyi intézmény által  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörleszté st m e g e lő ző 1 2
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
folyósított kölcsönből történő előtörlesztés esetén
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalép ésétől számított 24 hónapot követően kerül so r
és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező

amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörleszt é st m e g e lő ző 1 2
előtörlesztés esetén)
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át, kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény
által folyósított kölcsönből történő végtörlesztés  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörleszt é st m e g e lő ző 1 2
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
esetén
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részér e – általános és speciális rendelkezések ” f e j e ze t
tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás Forint Lakáshitel – Normál kondíciók
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Kamat
Referenciakamat
Felár

6 hónapos BUBOR -hoz
kötött kamatozás

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 üzl eti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR, jelenleg 0,64%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,80%- 7,10%

Általános

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
Ügyintézési díj a kölcsön első folyósítására irányuló
kérelem Bankhoz történő benyújtásakor

40.000 Ft
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014.július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.

Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
a szerződött összeg 1,5%-a
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
ügyletek esetében)
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
2015. január 31-éig szerződött igénylésekre
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
2015. február 1-jétől szerződött ügyletek esetében
de legfeljebb 2%
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem ért ve a r é s zl e ge s
vonatkozóan
v agy telj es összegű előtörlesztést), szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék.
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasa b b , m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén az
esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörl e szt é sko r
az előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
díj mértéke 0%
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesí t é sse l 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett össze g 2 % -á t ,
összefüggő szerződésmódosítás díj a (előtörlesztés) kivéve
más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 m illió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
történő előtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás Forint Lakáshitel – Normál kondíciók (folytatás)
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hó na p ot kö ve t ő e n
kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelő ző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett össze g 2 % -á t ,
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény által
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelő ző
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részér e – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás Forint Lakáshitel - Kezdeti költség kiv áltása esetén – Normál kondíciók
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
Referenciakamat

Felár

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
6 hónapos BUBOR -hoz
utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
kötött kamatozás
üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR, jelenleg 0,64%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,05%- 7,35%

Általános

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
2015. augusztus 9-éig befogadott igénylésekre
vonatkozóan
Igénylési díj
2015. augusztus 10-étől befogadott igénylésekre
vonatkozóan
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
2015. augusztus 9-éig befogadott igénylésekre
vonatkozóan
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
2015. augusztus 10-étől befogadott igénylésekre
vonatkozóan
Ügyintézési díj a kölcsön első folyósítására irányuló
kérelem Bankhoz történő benyújtásakor
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
ügyletek esetében)
Helyszíni szemle díja

H0F

40.000 Ft
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
0 Ft
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
0 Ft
0 Ft
0%
0%
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
2015. január 31-éig szerződött igénylésekre
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
2015. február 1-jétől szerződött ügyletek esetében
de legfeljebb 2%
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a r é s zl e ge s
vonatkozóan
v agy telj es összegű előtörlesztést), a szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék.
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
Késedelmi kamat
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb , m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén az
esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
40.000 Ft
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörle szt é sko r
az előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a
díj mértéke 0%
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás Forint Lakáshitel - Kezdeti költség kiv áltása esetén – Normál kondíciók (folytatás)
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesít é sse l 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 % -á t ,
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) kivéve
más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
történő előtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mért éke 0%
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hóna p ot kö ve t ő e n
kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező

amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 % -á t ,
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény által
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás Forint Lakáshitel – Kiemelt kondíciók
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Kamat
Referenciakamat

6 hónapos BUBOR -hoz
kötött kamatozás

Felár

Általános

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR, jelenleg 0,64%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
1,80% - 6,10%

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
Ügyintézési díj a kölcsön első folyósítására irányuló
kérelem Bankhoz történő benyújtásakor

40.000 Ft
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.

Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
a szerződött összeg 1,5%-a
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött ügyletek
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
esetében)
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
2015. január 31-éig szerződött igénylésekre
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
2015. február 1-jétől szerződött ügyletek esetében
de legfeljebb 2%
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a r é s zl e ge s
vonatkozóan
v agy telj es összegű előtörlesztést), szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék.
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb , m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén az
esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörle szt é sko r
az előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződé sben meghatározott kölcsönösszeg felét, a
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
díj mértéke 0%
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi tel je sí t é sse l 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 % -á t ,
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) kivéve
más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
történő előtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás Forint Lakáshitel – Kiemelt kondíciók (folytatás)
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hóna p ot kö ve t ő e n
kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 % -á t ,
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény által
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás Forint Lakáshitel - Kezdeti költség kiv áltása esetén – Kiemelt kondíciók
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
Referenciakamat
Felár

6 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás
Általános

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR, jelenleg 0,64%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,05% - 6,35%

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
40.000 Ft
2015. augusztus 9-éig befogadott igénylésekre
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -áig
vonatkozóan
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül fe lszámításra.
Igénylési díj
2015. augusztus 10-étől befogadott igénylésekre
0 Ft
vonatkozóan
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
3.000 Ft/ingatlan
2015. augusztus 9-éig befogadott igénylésekre
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -áig
vonatkozóan
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
2015. augusztus 10-étől befogadott igénylésekre
0 Ft
vonatkozóan
Ügyintézési díj a kölcsön első folyósítására irányuló
0 Ft
kérelem Bankhoz történő benyújtásakor
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
0%
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
0%
ügyletek esetében)
Helyszíni szemle díja
13.500 Ft
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
2015. január 31-éig szerződött igénylésekre
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
2015. február 1-jétől szerződött ügyletek esetében
de legfeljebb 2%
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott i lleték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a r é s zl e ge s
vonatkozóan
v agy telj es összegű előtörlesztést), a szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék.
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén a z
esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörleszt é sko r
az előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg fel é t ,
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
a díj mértéke 0%
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesíté sse l 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2% -á t ,
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) kivéve
más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
történő előtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás Forint Lakáshitel - Kezdeti költség kiv áltása esetén – Kiemelt kondíciók (folytatás)
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot kö ve t ő e n
kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2% -á t ,
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény által
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Energia Plusz Forint Lakáshitel – Normál kondíciók
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Kamat

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
üzleti napon jegyzett) 12 havi BUBOR, jelenleg 0,76%
Referenciakamat Általános
A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
3 hónapos BUBOR utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
hoz kötött kamatozás
üzleti napon jegyzett) 3 havi BUBOR, jelenleg 0,60%
MKB Lakáshitel Normál kondíciók ügyfélminősítés eredményétől függő felár -0,75%,
A+, A, B Energia-tanúsítvány esetén
azaz 4,15% - 7,70%
Felár
MKB Lakáshitel Normál kondíciók ügyfélminősítés eredményétől függő felár -0,40%,
C és D Energia-tanúsítvány esetén
azaz 4,50% - 8,05%
12 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
ügyletek esetében)
Helyszíni szemle díja

H0F
40.000 Ft
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015 . szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
a szerződött összeg 1,5%-a
AKCIÓ: a kondíciós listában meghatározott feltételek teljesítése esetén 0,75% kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2015. augusztus 9-éig befogadott hitelkérelmek esetében a kondíciós listában
meghatározott feltételek teljesítése esetén 0,5%, de legfeljebb 200.000 Ft kerül felszám ításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
2015. január 31-éig szerződött igénylésekre
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
2015. február 1-jétől szerződött ügyletek esetében
de legfeljebb 2%
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem ért ve a r é s zl e ge s
v agy telj es összegű előtörlesztést), a szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék.
vonatkozóan
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a l egalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasa b b , m in t a f e lm on dá s
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén a z
esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörl e szt é sko r
az előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a
díj mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Energia Plusz Forint Lakáshitel – Normál kondíciók (folytatás)
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesí t é sse l 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) kivéve
más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
történő előtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hó na p ot kö ve t ő e n
kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező

amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelő ző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett össze g 2 % -á t ,
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény által
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelő ző
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza..
A hiteltermékekre vonatkoz ó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Energia Plusz Forint Lakáshitel – Kezdeti költség kiv áltása esetén - Normál kondíciók
2015. szeptember 1-j étől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Kamat

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második üzleti
napon j egyzett) 12 havi BUBOR, jelenleg 0,76%
Referenciakamat Általános
A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap utolsó
3 hónapos BUBOR munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második üzleti
hoz kötött kamatozás
napon j egyzett) 3 havi BUBOR, jelenleg 0,60%
A+, A, B Energia-tanúsítvány
(MKB Lakáshitel Normál kondíciók ügyfélminősítés eredményétől függő felár -0,75%) + 0,25%,
esetén
azaz 4,40% - 7,95%
Felár
C és D Energia-tanúsítvány
(MKB Lakáshitel Normál kondíciók ügyfélminősítés eredményétől függő felár -0,40%) + 0,25%,
esetén
azaz 4,75% - 8,30%
12 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén
Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

H0F
0 Ft

Ügyintézési díj
Folyósítási díj
Helyszíni szemle díja

0 Ft
0%
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
de legfeljebb 2%
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
5.000 Ft
Hitelfedezet-vizsgálati díj
30.000 Ft
Személyes ügyfélmegkeresés díja
13.500 Ft/alkalom
Hátralékkezelési díj
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
Késedelmi kamat
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
40.000 Ft
díja, kivéve elő- és végtörlesztés
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörlesztéskor a z
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, a d í j
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
mértéke 0%
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést me g e lő ző
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt , a d í j
mértéke 0%.
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítésse l 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett ö ssze g 2 % -á t ,
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) kivéve
más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést me g e lő ző
történő előtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően
kerül sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést m e g e lő ző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján tört én t , a d í j
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett ö ssze g 2 % -á t ,
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező kivéve
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény által
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést m e g e lő ző
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
Rendelkezésre tartási díj

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet tartalmazza.
A hiteltermékekre vonatkoz ó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Energia Plusz Forint Lakáshitel – Kiemelt kondíciók
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Kamat

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második üzleti
napon j egyzett) 12 havi BUBOR, jelenleg 0,76%
A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap utolsó
3 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második üzleti
napon j egyzett) 3 havi BUBOR, jelenleg 0,60%
12 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás

Referenciakamat Általános

Felár

A+, A, B Energia-tanúsítvány
esetén

MKB Lakáshitel Kiemelt kondíciók ügyfélminősítés eredményétől függő felár -0,75%,
azaz 2,65% - 6,20%

C és D Energia-tanúsítvány
esetén

MKB Lakáshitel Kiemelt kondíciók ügyfélminősítés eredményétől függő felár -0,40%,
azaz 3,00% - 6,55%

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
ügyletek esetében)
Helyszíni szemle díja

40.000 Ft
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig folyósított
hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig folyósított
hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
a szerződött összeg 1,5%-a
AKCIÓ: a kondíciós listában meghatározott feltételek teljesítése esetén 0,75% kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2015. augusztus 9-éig befogadott hitelkérelmek esetében a kondíciós listában meghatározott
feltételek teljesítése esetén 0,5%, de legfeljebb 200.000 Ft kerül felszámításra.
13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék 2015. január 31-éig
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
szerződött igénylésekre vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele,
2015. február 1-jétől szerződött ügyletek esetében
de legfeljebb 2%
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével azonos,
Tranzakciós díj
amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a részleges vagy
telj es összegű előtörlesztést), szerződéskötési díj, rendel kezésre tartási jutalék.
vonatkozóan
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. el őtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén az esedékesség
napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Energia Plusz Forint Lakáshitel – Kiemelt kondíciók (folytatás)
2014. j úlius 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítésse l
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből
történő előtörlesztés esetén

Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén)

Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező
előtörlesztés esetén) más pénzügyi intézmény által
folyósított kölcsönből történő végtörlesztés esetén

40.000 Ft
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot követően történő első előtörleszt é sko r a z
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben me ghatározott kölcsönösszeg fe l é t , a d í j
mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző 12
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés visszafizetési bi ztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján t ö rt é nt , a d í j
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörleszt e t t ö ssze g 2 % -á t ,
kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző 12
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörl esztést, a díj mértéke 0%
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kivéve
 amennyiben a végtörlesztésre a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően kerü l
sor és a futamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző 12
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörleszt e t t ö ssze g 2 % -á t ,
kivéve
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző 12
hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet
tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Energia Plusz Forint Lakáshitel – Kezdeti költség kiv áltása esetén - Kiemelt kondíciók
2015. szeptember 1-j étől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
12 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás
Ref erenciakamat

Általános
3 hónapos BUBOR hoz kötött kamatozás
A+, A, B Energia-tanúsítv ány esetén

Felár
C és D Energia-tanúsítv ány esetén

A ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját megelőző második üzleti napon
jegyzett) 12 hav i BUBOR, jelenleg 0,76%
A ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját megelőző második üzleti napon
jegyzett) 3 hav i BUBOR, jelenleg 0,60%
(MKB Lakáshitel Kiemelt kondíciók ügy f élminősítés eredmény étől f üggő f elár -0,75%) + 0,25%,
azaz 2,90% - 6,45%
(MKB Lakáshitel Kiemelt kondíciók ügy f élminősítés eredmény étől f üggő f elár -0,40%) + 0,25%,
azaz 3,25% - 6,80%

Kamatf elár-v áltoztatási mutató a 3 év nél hosszabb
f utamidejű ügy letek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igény lési díj

0 Ft

Ügy intézési díj

0 Ft

Foly ósítási díj

0%

Hely színi szemle díja

13.500 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási díj

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatály os ügy leti kamat f ele,
de legf eljebb 2%

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb
 (ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy
 a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
A szerződés f elmondását köv ető 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a f elmondás napját
megelőző napon érv ény es ügy leti kamat.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)

40.000 Ft
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kiv év e
 amenny iben a szerződéskötéstől számított 24. hónapot köv etően történő első előtörlesztéskor az
előtörlesztett összeg nem haladja meg a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg f elét, a díj mértéke
0%
 amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az előtörlesztést megelőző 12 hónap
alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha az előtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj mértéke
0%.

Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át, kiv év e
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés) más
 amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az előtörlesztést megelőző 12 hónap
pénzügy i intézmény által f oly ósított kölcsönből történő
alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%
előtörlesztés esetén
Az előtörlesztett összeg 1 %-a, kiv év e
 amenny iben a v égtörlesztésre a szerződés hatály balépésétől számított 24 hónapot köv etően kerül sor é s
a f utamidő alatt részleges előtörlesztés nem történt, a díj mértéke 0%
Zárlati díj (szerződés megszűnését
eredmény ező
 amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a v égtörlesztést megelőző 12 hónap
előtörlesztés esetén)
alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%
 ha a v égtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj mértéke
0%.
Zárlati díj (szerződés megszűnését
eredmény ező 14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át, kiv év e
előtörlesztés esetén) más pénzügy i intézmény által  amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a v égtörlesztést megelőző 12 hónap
f oly ósított kölcsönből történő v égtörlesztés esetén
alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejeze t
tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Magánhitel – Normál kondíciók

2014. július 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetén
Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
12 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

A ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 hav i BUBOR, jelenleg 0,76%.

3 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

A ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 3 hav i BUBOR, jelenleg 0,60%.

Ref erenciakamat

MKB Nem lakáscélú hitelek kiv áltása

Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
5,90% - 9,45%

Lakáshitel kiv áltási célú hitelek kiv áltása

Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
4,90% - 8,45%

Felár

Kamatf elár-v áltoztatási mutató a 3 év nél hosszabb f utamidejű ügy letek
esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igény lési díj

Ügy intézési díj
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
igény lésekre v onatkozóan)
Foly ósítási díj (2015. f ebruár 1-jétől szerződött ügy letek
esetében)

40.000 Ft
Lakáshitel kiv áltási célú hitelek kiv áltásakor a 2014. július 1. és 2015. július 30. között bef ogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-áig f oly ósított hitelkérelmek esetében nem kerül f elszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Lakáshitel kiv áltási célú hitelek kiv áltásakor a 2014. július 1. és 2015. július 30. között bef ogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-áig f oly ósított hitelkérelmek esetében nem kerül f elszámításra.
a szerződött összeg 1,5%-a
AKCIÓ: a kondíciós listában meghatározott f eltételek teljesítése esetén nem kerül f elszámításra.
a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2015. augusztus 9-éig bef ogadott hitelkérelmek esetében a kondíciós listában
meghatározott f eltételek teljesítése esetén nem kerül f elszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Tranzakciós díj
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre v onatkozóan

A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatály os törv ény ben meghatározott illeték mértékév el
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000, -Ft. Felszámításának alapja az ügy f él által
megf izetett kölcsöntörlesztés (ide nem értv e a részleges vagy teljes összegű előtörlesztést), a
szerződéskötési díj.

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb

(ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy

a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
2015. f ebruár 1. előtt megszűnt ügy letek esetén az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat +
év i 6,0%.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

40.000 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kiv év e
Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
 amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az előtörlesztést megelőző
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha az előtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kiv év e
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező előtörlesztés  amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a v égtörlesztést megelőző
esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha a v égtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket, továbbá a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések
” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Forint Magánhitel – Kiemelt kondíciók
2014. j úlius 1-jétől befogadott hitelkérelmek esetén

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
12 hónapos BUBOR -hoz kötött
kamatozás

A ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 12 hav i BUBOR, jelenleg 0,76%.

3 hónapos BUBOR -hoz kötött kamatozás

A ref erenciakamat f utamidejének megf elelő időszakonként az adott időszakot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érv ény esség napját
megelőző második üzleti napon jegyzett) 3 hav i BUBOR, jelenleg 0,60%.

Ref erenciakamat

MKB Nem lakáscélú hitelek kiv áltása

Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
4,40% - 7,95%

Lakáshitel kiv áltási célú hitelek kiv áltása

Ügy f élminősítés eredmény étől f üggően
3,40% - 6,95%

Felár

Kamatf elár-v áltoztatási mutató a 3 év nél hosszabb f utamidejű
ügy letek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igény lési díj

Ügy intézési díj
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
igény lésekre v onatkozóan)
Foly ósítási díj (2015. f ebruár 1-jétől szerződött ügy letek
esetében)

40.000 Ft
Lakáshitel kiv áltási célú hitelek kiv áltásakor a 2014. július 1. és 2015. július 30. között bef ogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-áig f oly ósított hitelkérelmek esetében nem kerül f elszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
Lakáshitel kiv áltási célú hitelek kiv áltásakor a 2014. július 1. és 2015. július 30. között bef ogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-áig f oly ósított hitelkérelmek esetében nem kerül f elszámításra.
a szerződött összeg 1,5%-a
AKCIÓ: a kondíciós listában meghatározott f eltételek teljesítése esetén nem kerül f elszámításra.
a f oly ósított összeg 1%-a, de legf eljebb 200.000 Ft
AKCIÓ: 2015. augusztus 9-éig bef ogadott hitelkérelmek esetében a kondíciós listában meghatározott
f eltételek teljesítése esetén nem kerül f elszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatály os törv ény ben meghatározott illeték mértékév el azono s ,
Tranzakciós díj
amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre v onatkozóan Felszámításának alapja az ügy f él által megf izetett kölcsöntörlesztés (ide nem értv e a részleges v a g y
teljes összegű előtörlesztést), a szerződéskötési díj.

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj

5.000 Ft

Hitelf edezet-v izsgálati díj

30.000 Ft

Személy es ügy f élmegkeresés díja

13.500 Ft/alkalom

Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

500 Ft/lev él
Az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i 6%, de legf eljebb

(ügy leti kamat * 1,5) + 3%, v agy

a naptári f élév et megelőző hónap 1. napján érv ény es jegy banki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsony abb érték.
2015. f ebruár 1. előtt megszűnt ügy letek esetén az esedékesség napján érv ény es ügy leti kamat + év i
6,0%.

Az ügy f él által kezdemény ezett szerződésmódosítás díja,
kiv év e elő- és v égtörlesztés

40.000 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kiv év e
Az ügy f él által kezdemény ezett, pénzügy i teljesítéssel
 amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és az előtörlesztést megelőző
összef üggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha az előtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-át,
kiv év e
 amenny iben a f ennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft -ot és a v égtörlesztést megelőző 1 2
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredmény ező
előtörlesztés esetén)
hónap alatt nem teljesített az Ügy f él előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha a v égtörlesztés v isszaf izetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” fejezet
tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák
.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megújulás Forint Magánhitel – Lakáshitel kiváltási célú hitel kiváltására – Norm ál kondíciók
2014. július 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében
Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat

Referenciakamat

Felár

6 hónapos BUBOR -hoz
kötött kamatozás

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR, jelenleg 0,64%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,80%- 5,90%

Általános

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
Ügyintézési díj a kölcsön első folyósítására irányuló
kérelem Bankhoz történő benyújtásakor

40.000 Ft
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.

Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
a szerződött összeg 1,5%-a
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
ügyletek esetében)
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
A tranzakciós illetékről szóló m indenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem ért ve a r é s zl e ge s
vonatkozóan
v agy telj es összegű előtörlesztést), szerződéskötési díj.
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat +
évi 6,0%.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett össze g 2 % -á t ,
kivéve
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett össze g 2 % -á t ,
kivéve
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelő ző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mé rtéke 0%,
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések ” f e j e ze t
tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.

142 / 147

Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megújulás Forint Magánhitel - Lakáshitel kiváltási célú hitel kiváltására - Kezdeti költség kiváltása esetén – Normál kondíciók
2014. július 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében
Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
Referenciakamat

Felár

6 hónapos BUBOR -hoz
kötött kamatozás

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR, jelenleg 0,64%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
3,05%- 6,15%

Általános

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
40.000 Ft
2015. augusztus 9-éig befogadott igénylésekre
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -áig
vonatkozóan
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
Igénylési díj
2015. augusztus 10-étől befogadott igénylésekre
0 Ft
vonatkozóan
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
3.000 Ft/ingatlan
2015. augusztus 9-éig befogadott igénylésekre
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -áig
vonatkozóan
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
2015. augusztus 10-étől befogadott igénylésekre
0 Ft
vonatkozóan
Ügyintézési díj a kölcsön első folyósítására irányuló
0 Ft
kérelem Bankhoz történő benyújtásakor
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
0%
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött
0%
ügyletek esetében)
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értv e a r é s zl e ge s
v agy telj es összegű előtörlesztést), a szerződéskötési díj.
vonatkozóan
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat +
évi 6,0%.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 % -á t ,
kivéve
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 % -á t ,
kivéve
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás Forint Magánhitel – Lakáshitel kiváltási célú hitel kiváltására – Kiemelt kondíciók

2014. július 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében
Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
Referenciakamat

6 hónapos BUBOR -hoz
kötött kamatozás

Felár

Általános

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR, jelenleg 0,64%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
1,80% - 4,90%

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
Ügyintézési díj a kölcsön első folyósítására irányuló
kérelem Bankhoz történő benyújtásakor

40.000 Ft
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30-áig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.

Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
a szerződött összeg 1,5%-a
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött ügyletek
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
esetében)
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a r é s zl e ge s
v agy telj es összegű előtörlesztést), a szerződéskötési díj.
vonatkozóan
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft
30.000 Ft

13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat +
évi 6,0%.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 % -á t ,
kivéve
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel
 amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést megelőző
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 % -á t ,
kivéve
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a d í j
mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista ma gánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megújulás Forint Magánhitel - Lakáshitel kiváltási célú hitel kiváltására - Kezdeti költség kiváltása esetén – Kiem elt kondíciók
2014. július 1-jétől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében
Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat
Referenciakamat

Felár

A referenciakamat futamidejének megfelelő időszakonként az adott időszakot megelőző hónap
6 hónapos BUBOR -hoz
utolsó munkanapja előtt 2 üzleti nappal érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második
kötött kamatozás
üzleti napon jegyzett) 6 havi BUBOR, jelenleg 0,64%
Ügyfélminősítés eredményétől függően
2,05% - 5,15%

Általános

Kamatfelár-változtatási mutató a 3 évnél hosszabb
futamidejű ügyletek esetén

H0F

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj
40.000 Ft
2015. augusztus 9-éig befogadott igénylésekre
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -áig
vonatkozóan
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
Igénylési díj
2015. augusztus 10-étől befogadott igénylésekre
0 Ft
vonatkozóan
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
3.000 Ft/ingatlan
2015. augusztus 9-éig befogadott igénylésekre
2014. július 1. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -áig
vonatkozóan
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
Ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor
2015. augusztus 10-étől befogadott igénylésekre
0 Ft
vonatkozóan
Ügyintézési díj a kölcsön első folyósítására irányuló
0 Ft
kérelem Bankhoz történő benyújtásakor
Szerződéskötési díj (2015. január 31-éig szerződött
0%
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1-jétől szerződött ügyletek
0%
esetében)
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
A tranzakciós illetékről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott illeték mértékével
Tranzakciós díj
azonos, amely jelenleg 0,3%, maximum 6.000,-Ft.
A 2015. január 31-éig kötött hitelszerződésekre Felszámításának alapja az ügyfél által megfizetett kölcsöntörlesztés (ide nem értve a r é s zl e ge s
v agy telj es összegű előtörlesztést), a szerződéskötési díj.
vonatkozóan
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelfedezet-vizsgálati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj

Késedelmi kamat

5.000 Ft

30.000 Ft
13.500 Ft/alkalom
500 Ft/levél
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
2015. február 1. előtt megszűnt ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat +
évi 6,0%.

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás
díja, kivéve elő- és végtörlesztés

40.000 Ft

14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-á t ,
kivéve
Az ügyfél által kezdeményezett, pénzügyi teljesítéssel  amennyiben a fennáll ó tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és az előtörlesztést
összefüggő szerződésmódosítás díja (előtörlesztés)
megelőző 12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0% ,
 ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
14.000 Ft + az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2%-á t ,
kivéve
Zárlati díj (szerződés megszűnését eredményező  amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és a végtörlesztést megelőző
előtörlesztés esetén)
12 hónap alatt nem teljesített az Ügyfél előtörlesztést, a díj mértéke 0%,
 ha a végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, a díj
mértéke 0%.
A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket a “Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális
rendelkezések ” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák.
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől

MKB Megúj ulás lakáshitel otthonteremtési kamattámogatással új lakás építésére, vásárlására – Normál kondíciók
2013. április 22-étől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be

Kamat (1 év es kamatperiódus)
Legfeljebb kettő gyermek esetén
Bruttó kamat

Kamattámogatás

Kiemelt
kamatkedvezmény

Nettó kamat
(Bruttó kamat –
kamattámogatás – kiemelt
kamatkedvezmény)

Kamattámogatás éveiben
(azaz az első 5
kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

ÁKK 0,0%-a,
a 2020. márciusra
érvényes érték alapján
0,0%

0,00%

A 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

Kamattámogatás lejárta után
(azaz a további
kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

-

0,00%

A 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

Bruttó kamat

Kamattámogatás

Kiemelt
kamatkedvezmény

Nettó kamat
(Bruttó kamat –
kamattámogatás – kiemelt
kamatkedvezmény)

Kamattámogatás éveiben
(azaz az első 5
kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

ÁKK 0,0%-a,
a 2020. márciusra
érvényes érték alapján
0,0%

0,00%

A 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

Kamattámogatás lejárta után
(azaz a további
kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

-

0,00%

A 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

Kettőnél több gyerek esetén

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Igénylési díj

Ügyintézési díj
Szerződéskötési díj (2015.
január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan)

40.000 Ft
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -ig folyósított,
továbbá a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és legkésőbb 2016. január 31 -éig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és legkésőbb 2015. szeptember 30 -ig folyósított,
továbbá a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és legkésőbb 2016. január 31 -éig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
a szerződött összeg 1,5%-a
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.

a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és leg később 2015. szeptember 30-ig folyósított,
továbbá a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és legkésőbb 2016. január 31 -éig
folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
A 2013. augusztus 31-ét
követően befogadott és 2015.
a ki nem használt hitelkeret 2%-a
január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
2015. február 1-jétől
a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%
szerződött ügyletek esetében
Kezelési költség
nincs
Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
Késedelmi kamat
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően n em lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén a z esedékesség napján
érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%
Folyósítási díj (2015. február
1-jétől szerződött ügyletek
esetében)

A kondíciós lista jelen f ejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett f eltételeket, tov ábbá a Kiemelt kamatkedv ezmény részletes f eltételeit a
“Kondíciós lista magánszemély ek részére – általános és speciális rendelkezések” f ejezet tartalmazza. A hiteltermékekre v onatkozó termék
paramétereket az egy es termékek ügy f éltájékoztatói tartalmazzák .
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Kondíciós lista m agánszem élyek részére - Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek
Érvényes: 2020. március 1-jétől
MKB Megúj ulás lakáshitel otthonteremtési kamattámogatással használt lakás v ásárlására, korszerűsítésére, bőv ítésére – Normál
kondíciók
2013. április 22-étől 2015. december 31-éig befogadott, és 2016. február 29-éig folyósított hitelkérelmek esetében

Az MKB Bank 2016. január 1-jétől új hitelkérelmeket nem fogad be
Kamat (1 év es kamatperiódus)
Nettó kamat
Kiemelt
(Bruttó kamat –
kamatkedvezmény kamattámogatás – kiemelt
kamatkedvezmény)

Bruttó kamat

Kamattámogatás

Kamattámogatás éveiben (azaz
az első 5 kamatperiódusban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

ÁKK 0,0%-a,
a 2020. márciusra
érvényes érték alapján
0,0%

0,00%

A 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

Kamattámogatás lejárta után
(azaz a további
kamatperiódusokban)

ÁKK 130%-a +3%,
a 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

-

0,00%

A 2020. márciusra érvényes
érték alapján 3,01%

Folyósításig felmerülő díj ak, j utalékok, költségek

Igénylési díj

Ügyintézési díj
Szerződéskötési díj (2015.
január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan)
Folyósítási díj (2015. február 1jétől szerződött ügyletek
esetében)

40.000 Ft
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított, továbbá
a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és
legkésőbb 2016. január 31-éig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
3.000 Ft/ingatlan
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított, továbbá
a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és
legkésőbb 2016. január 31-éig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
a szerződött összeg 1,5%-a
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.
a folyósított összeg 1%-a, de legfeljebb 200.000 Ft
2013. szeptember 16. és 2015. július 30. között befogadott és
legkésőbb 2015. szeptember 30-ig folyósított, továbbá
a 2015. augusztus 10. és 2015. december 31. között befogadott és
legkésőbb 2016. január 31-éig folyósított hitelkérelmek esetében nem kerül felszámításra.

Normál ügymenet esetén felmerülő díj ak, j utalékok, költségek
Rendelkezésre tartási jutalék
A 2013. augusztus 31-ét
követően befogadott és 2015.
január 31-éig szerződött
igénylésekre vonatkozóan
Rendelkezésre tartási díj
2015. február 1-jétől szerződött
ügyletek esetében

a ki nem használt hitelkeret 2%-a

a ki nem használt keretre számítottan a mindenkor hatályos ügyleti kamat fele, de legfeljebb 2%

Kezelési költség

nincs

Normál ügymenettől v aló eltérés esetén felmerülő díjak, j utalékok, költségek

Késedelmi kamat

Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb
 (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24%
alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.
A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdő dően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját
megelőző napon érvényes ügyleti kamat.
2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén az esedékesség napján
érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket , továbbá a Kiemelt kamatkedvezmény részletes feltételeit
a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék
paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák
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