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Az MKB Bank Nyrt által alkalmazott referenciamutató,  
annak kezelőjének a neve, valamint következményei 

COFIDIS ÁRUHITELCOFIDIS ÁRUHITEL 

Az MKB Bank Nyrt az Ügyfél forint Fizetési számlájához az igénylése alapján az MKB Bank Nyrt általi 
jóváhagyását követően folyószámlahitelt bocsáthat az Ügyfél rendelkezésére.  Folyósítást követően a 
hitelkeret terhére az Ügyfél újabb tranzakciókat hajthat végre, ameddig a fizetési számla egyenlege 
meg nem haladja a „tartozik” egyenlege nem haladja meg a folyószámlahitelkeret.  

A hitelkeretből felhasznált összeg esetében Az MKB Bank Nyrt a BUBOR-t alkalmazza 
referenciamutatóként.  

A BUBOR a Budapesti bankközi forint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők 
meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek. A BUBOR-t mint referencia-
kamatlábat a különböző devizanemekben és periódusokra a Magyar Nemzeti Bank teszi közzé az 
alábbiak szerint: 

Mutató megnevezése       Devizanem                    Periódus hossza                  Hivatalos értékek 

BUBOR                            HUF                               1 / 3 / 6/12         

http://www.mnb.hu/letoltes/bubor2.xls 

 

Az MKB Bank Nyrt által rendelkezésre tartott hitelkeret esetében a felhasznált hitelkeret hitelkamata 
változó. A hitelkamat a hat hónapos Budapesti bankközi kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar Nemzeti 
Bank által a honlapján közzétett referencia-kamatlábból, valamint fix kamatfelárból tevődik össze, 
azzal a kitétellel, hogy a hitelkamat nem haladhatja meg a vonatkozó Hirdetmény szerinti, az érintett 
naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamathoz viszonyított kamat 
meghatározási mód szerinti hitelkamatot, a teljes hiteldíjmutató mértéke pedig nem haladhatja meg 
az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 39 
százalékponttal növelt mértékét. 

A hitelkamat a hat hónapos BUBOR-hoz, mint referencia-kamathoz kötött, és 6 hónapos 
kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától június 30., illetve július 1. 
napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári félévet megelőző hónap utolsó 
munkanapja előtt 2 nappal (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyéb munkaszüneti 
napra esik, úgy az ezt megelőző munkanapon) érvényes hat hónapos BUBOR irányadó az adott naptári 
félév idejére. A hitelkamat mértékének a 6 hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem 
minősül szerződésmódosításnak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást Az 
MKB Bank Nyrt. a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé. 
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