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TISZTELT ÜGYFELÜNK!  

A Budapest Bank különös hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei számára a lehető legjobb megoldást nyújtsa, legyen szó bármilyen banki termékről. Különösen így van 
ez a hitelek felvételekor, amikor nem csak ügyfeleink igényeit, de lehetőségeit is épp olyan fontos mérlegelni, adott esetben akár szigorú, más pénzintézetekhez képest 
kedvezőtlenebb feltételeket írva elő.  

A hitel felvétele azonban mindig több szereplős. A Bank mérlegelése mellett szükség van arra is, hogy Ön is helyesen döntsön! Éppen ezért kérjük, hogy a hiteltermék 
kiválasztásánál alapos körültekintéssel járjon el! Tudjuk, hogy ez nem mindig egyszerű, ezért összeállítottunk az Ön számára egy rövid listát, ami egy esetleges 
hiteligénylés kapcsán segíthet a helyes döntés meghozatalában. 

Mindezek alapján a következő szempontokra hívjuk fel figyelmét: 
Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges jövőbeni csökkenésének lehetőségét! 
Ne vegyen fel újabb kölcsönt addig, míg előre meg nem tervezi, hogyan és mennyi idő alatt fogja azt biztonsággal visszafizetni. 
A legtöbben hitelfelvételi döntésüket a hitelfelvételkor aktuális törlesztőrészletekre alapozzák, azonban nem veszik számításba az esetleg hátrányos árfolyam- és 
kamatváltozások lehetőségét, mely a már meglévő és újonnan felvenni szándékozott hitelek esetén egyaránt fennállhat. Győződjön meg tehát arról is, hogy érti-e a 
kamat-, illetve árfolyamváltozásban rejlő kockázatokat, hogy azok miképpen befolyásolják a jövőben az Ön törlesztőrészleteit. 
A felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg a háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, 
eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is. 
Fontolja meg továbbá, hogy eredményezhet-e alacsonyabb törlesztési terhet több hitelének összevonása egy alacsonyabb törlesztőrészletű konstrukcióba. 
Minden esetben gondoljon további biztosítékokra, így például az opcionális hitelfedezeti biztosítás lehetőségére, amely bizonyos nem várt eseményekre nyújthat 
teljesítési garanciát. A felelős hitelezési környezet kialakítása nemcsak a Bank feladata, abban az Ön megfontolt döntése is közrejátszik. Mindenkinek egyéni 
felelőssége tehát, hogy saját és háztartása fizetőképességének megfelelően döntsön a hitelfelvételről. 

Javasoljuk, hogy minden esetben alaposan tanulmányozza át az adott hitelkonstrukció Általános Szerződési Feltételeit / Üzletszabályzatát, és kérdezze meg a Bank 
munkatársait az Ön számára nem érthető fogalmakról, feltételekről, kockázatokról!  
Minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat!  

A hitelfelvétellel kapcsolatos döntéséhez segítséget nyújthat Önnek a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) található háztartási 
költségvetés-számító program, hitelkalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok. 

Módosítások a szövegben vastag és dőlt betűvel szedve találhatók. 

AZ IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEI: 

 Betöltött 18. életév 

 Amennyiben a főigénylő a hitel igénylésekor még nem töltötte be a 21. életévét vagy már betöltötte a 66. életévét úgy a hiteligénylés benyújtásához, a 
hiteligénylés feltételeinek megfelelő, 21 - 66 év közötti társigénylő bevonása szükséges 

 Állandó magyarországi, bejelentett lakcím 

 Amennyiben a főigénylő külföldi állampolgár úgy a hiteligénylés feltételeinek megfelelő magyar állampolgár társigénylő bevonása szükséges.  

 Minimum 6 hónapos folyamatos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén mely legalább 6 hónapja működik, vagy 6 hónapos munkaviszony a jelenlegi és az 
előző munkahelyen együttesen, legfeljebb 30 nap megszakítással úgy, hogy a jelenlegi munkahelyén, mely legalább 6 hónapja működik, legalább 3 hónapja 
dolgozik és nem áll próbaidő alatt. 

 Vállalkozók esetén minimum 12 hónapos vállalkozói múlt 

 Nyugdíjasok esetén nincs szükség munkaviszonyra 

 A főigénylő és/vagy a társigénylő jövedelme csak abban az esetben fogadható el, ha nem készpénzben kapja. 

 Egyéni igénylés tekintetében alkalmazottak, vállalkozók és őstermelők esetén minimum havi nettó 150 000 forint, nyugdíjasok esetén minimum havi nettó 
100 000 forint jövedelemmel kell rendelkezni, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 
Társigénylővel együtt  
amennyiben még egyik igénylő sem töltötte be a 66. életévét, úgy a főigénylő jövedelmének alkalmazottak, vállalkozók és őstermelők esetén el kell érnie a 
havi nettó 150 000 forintot, nyugdíjasok esetén a minimum havi nettó 100 000 forintot, a társigénylő jövedelmének el kell érnie a havi nettó 40 000 forintot, 
melyek után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 
amennyiben a főigénylő betöltötte a 66. életévét, úgy alkalmazottak, vállalkozók és őstermelők esetén mindkettőjük jövedelmének el kell érnie a havi nettó 
150 000 forintot, nyugdíjasok esetén a havi nettó 100 000 forintot, kivéve Prémium Kölcsön konstrukciók esetén, ahol a társigénylő jövedelmének a havi 
nettó 70 000 forintot kell elérnie, melyek után az előírt közterhek megfizetésre kerületek. 

 Nem magyarországi munkáltató által utalt jövedelem esetén a főigénylő forintban meghatározott havi jövedelmének - az igénylés benyújtásakor érvényes 
MNB árfolyamon számítva - el kell érnie minimum a nettó 240 000 forintot. Társigénylő bevonásával történő igénylés esetén a társigénylő jövedelmének a 
fentiekben meghatározott összeget kell elérnie. 

 Minimum 2 hónapos, saját névre szóló, forint fizetési számlakivonattal igazolható fizetési számlamúlt, bármely hazai pénzintézetnél.    
Fizetési számlamúlt hiányában, kizárólag nyugdíjasok esetén, ha az ügyfél készpénzben kapja a havi rendszeres jövedelmét, a Kölcsönszerződéssel egy időben 
Budapest Bank lakossági Fizetési számla nyitása szükséges. 

 Amennyiben az igényelt hitelösszeg eléri vagy meghaladja a 3.000.000 Ft-ot, úgy az igénylőnek minimum 2 hónapos, saját névre szóló, forint fizetési 
számlakivonattal igazolható fizetési számlamúlttal kell rendelkeznie, bármely hazai pénzintézetnél, melyen rendszeres jóváírásként megjelenik az igénylő 
jövedelme. Amennyiben a meglévő fizetési számla nem Budapest Bankos, úgy a Kölcsönszerződéssel egy időben Budapest Bank lakossági Fizetési számlát 
kell nyitnia és a munkáltató által kiállított munkabér áthozó igazolással kell igazolnia, hogy a havi rendszeres jövedelmét, a Budapest Banknál megnyitott 
számlára utaltatja. 

 Nyilvános vezetékes vagy mobil munkahelyi telefon  

 Névre vagy címre szóló: legalább egy hónapja élő vezetékes lakóhelyi, vagy előfizetéses-, céges mobiltelefon, vagy legalább 1 éve meglévő, feltöltőkártyás 
mobiltelefon, vagy szolgáltatóval szóban kötött szerződéses mobil telefon is elfogadható  

 Ön ne szerepeljen a negatív - azaz a rosszul fizető adósokra vonatkozó - KHR listán, illetve a Banknál meglévő hitelein ne legyen fizetési elmaradás 

 Tájékoztatjuk, hogy Bankunk elutasíthatja hitelkérelmét, amennyiben az Ön hozzájárulásának hiányában a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételével a 
pozitív hiteltörténeti adatok ellenőrzésére nincs lehetősége. 

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
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A SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS TELEFONON KERESZTŰLI BENYÚJTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI: 

 Az igénylés pillanatában (az igénylés benyújtására irányuló telefonbeszélgetés időpontjában) az Igénylő személyes adataiban nem történt változás 

 Az Igénylő rendelkezik  
o Budapest Bank lakossági fizetési számlával vagy  
o Budapest Banknál fennálló hiteltermékkel és olyan más magyarországi pénzintézetnél fennálló lakossági fizetési számlával, ahová a Budapest 

Bank korábban már folyósított az Igénylő részére személyi kölcsönt  
(a Budapest Bank a telefonon keresztül benyújtott kölcsönigénylés alapján kötött kölcsönszerződés szerinti kölcsönfolyósítást, csak az itt 
meghatározottaknak megfelelő fizetési számlára teljesíti)  

 Az Igénylő rendelkezik olyan e-mail címmel, amelyről szükség esetén a hitelbírálathoz szükséges dokumentumokat el tudja juttatni a Bank részére, illetve 
amire a Bank információkat és dokumentumokat (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Bank Üzletszabályzatát, a Személyi Kölcsön Általános 
Szerződési Feltételeket, a Bank hirdetményeit, és ügyféltájékoztató anyagait) küldhet az Igénylő részére a hiteligényléssel kapcsolatban 

 Az igénylés csak egyéni igénylés lehet, társigénylős igénylés nem történhet telefonon keresztül 

 Az Igénylő nem lehet külföldi állampolgár 

 Hitelkiváltási célra személyi kölcsön nem igényelhető telefonon keresztül, kivéve a 2020. március 19-én vagy azt követően Budapest Bankkal kötött személyi 
kölcsön szerződés alapján fennálló tartozások kiváltását 

 A maximálisan igényelhető hitelösszeg telefonon keresztül az igényelt konstrukció maximális hitelösszege, de legfeljebb 5 millió forint. 

A PRÉMIUM KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN, A SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN, AZ XSLG PRÉMIUM250 KÖLCSÖN SZÁMLÁVAL, A PRÉMIUM KÖNNYÍTETT 
AJÁNLAT, A SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT ÉS A TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS 
AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKBEN: 
Minimum nettó 250.000 Ft havi jövedelem, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek, amennyiben az ügyfél társigénylővel együtt igényel, a társigénylőnek 
legalább nettó 70.000 Ft havi rendszeres jövedelemmel kell rendelkeznie, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 
Minimum munkaviszony alkalmazottak esetén 1 év folyamatos munkaviszony (legfeljebb 2 munkahelyről legfeljebb 30 nap megszakítással) úgy, hogy az esetlegesen 
előírt próbaidő már letelt.  
Vállalkozóknál 12 hónapos folyamatos vállalkozói múlt.  

A SZÁMLÁS PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN, AZ XSLG PRÉMIUM400 KÖLCSÖN SZÁMLÁVAL, A SZÁMLÁS PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT ÉS A TESCO SZÁMLÁS 
PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKBEN: 
Minimum nettó 400.000 Ft havi jövedelem, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek, amennyiben az ügyfél társigénylővel együtt igényel, a társigénylőnek 
legalább nettó 70.000 Ft havi rendszeres jövedelemmel kell rendelkeznie, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 
Minimum munkaviszony alkalmazottak esetén 1 év folyamatos munkaviszony (legfeljebb 2 munkahelyről legfeljebb 30 nap megszakítással) úgy, hogy az esetlegesen 
előírt próbaidő már letelt.  
Vállalkozóknál 12 hónapos folyamatos vállalkozói múlt.  

AZ XSLG KÖLCSÖN SZÁMLÁVAL, XSLG PRÉMIUM250/400 KÖLCSÖN SZÁMLÁVAL ÉS AZ XSLD KÖLCSÖN SZÁMLÁVAL KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS AZ 
ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEKBEN: 
Az XSLG Kölcsön Számlával, az XSLG Prémium250/400 Kölcsön Számlával és az XSLD Kölcsön Számlával konstrukciók azon ügyfelek vehetik igénybe, akik a Budapest 
Bank Dolgozói Együttműködési Programjának keretében Dolgozói Exkluzív (DEX) vagy Dolgozói Exkluzív 2 (DE2), Dolgozói Prémium Exkluzív (DPX, DP3) elnevezésű 
fizetési számlacsomag nyitnak, vagy azzal rendelkeznek. Az XSLD Kölcsön Számlával konstrukció esetén 6 millió forint feletti hitelösszeg igénylése minimum nettó havi 
400.000 Ft jövedelem megléte esetén lehetséges, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek.   
A DEX és a DE2 fizetési számlacsomagok 0 Ft-os havi díjának feltétele min. a nettó minimálbérnek megfelelő összegű havi rendszeres jóváírás. A Dolgozói Prémium 
Exkluzív (DPX) fizetési számlacsomag 0 Ft-os havi díjának feltétele min. 250 000 Ft összegű havi rendszeres jóváírás. Dolgozói Prémium Exkluzív (DP3) fizetési 
számlacsomag feltétele min. a nettó minimálbér négyszeresének megfelelő összegű havi rendszeres jóváírás. A további részleteket a Bank lakossági forint 
számlavezetési hirdetménye tartalmazza, EBKM: 0,00%. A fenti konstrukciók THM-jeinek meghatározása során, a DEX, a DE2 vagy DP3, DPX számlacsomagok 
legkedvezőbb havi számlavezetési díja, 0 Ft, került figyelembe vételre.  
Minimum munkaviszony alkalmazottak esetén 1 év folyamatos munkaviszony (legfeljebb 2 munkahelyről legfeljebb 30 nap megszakítással) úgy, hogy az esetlegesen 
előírt próbaidő már letelt.  
Vállalkozóknál 12 hónapos folyamatos vállalkozói múlt.  

A SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN, A PRÉMIUM KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN ÉS A SZÁMLÁS PRÉMIUM250/400 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ 
KIEGÉSZÍTÉS: 

Fizetés módjaként kizárólag átutalás (csoportos beszedési megbízás vagy állandó átutalás) választható 

AZ AJÁNLATI LEVELES KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖNNYÍTÉSEK ÉS ELTÉRÉSEK AZ ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEKBEN: 

 21 év alatt és 66 év felett sincs szükség társigénylő bevonására, ugyanakkor: 
o 66 év felett, de 72 év alatt maximum 60 hónapra igényelhetők az Ajánlati leveles konstrukciók. 
o 72 év felett maximum 36 hónapra igényelhetők az Ajánlati leveles konstrukciók, és - amennyiben az ügyfél nem köt hitelfedezeti biztosítást a 

személyi kölcsön szerződés mellé, úgy ebben az esetben Ajánlati leveles konstrukciók esetén (kivéve a Prémium Ajánlati leveles konstrukciókat) 
maximum 500 000 Ft hitelösszegig, Prémium Ajánlati leveles konstrukciók esetén maximum 800 000 Ft hitelösszegig igényelhetők az Ajánlati 
leveles konstrukciók. Amennyiben az ügyfél köt hitelfedezeti biztosítást az Ajánlati leveles konstrukcióra vonatkozó személyi kölcsön szerződés 
mellé, akkor az Ajánlati leveles konstrukció hitelösszeg maximumáig igényelheti a kölcsönt az ügyfél.  

o 66 év felett, ha az ügyfél szeretne hosszabb futamidővel (maximum 84 hónapra) magasabb hitelösszeget (a választott konstrukció maximumáig) 
igényelni, akkor társigénylő bevonása mellett veheti igénybe a jelen hirdetményben elérhető nem Ajánlati leveles konstrukciók közül azt a 
konstrukciót, amelyre a jelen hirdetmény feltételei szerint jogosult. 

 Az Ügyfélnek minimum 1 hónapos folyamatos munkaviszonnyal kell rendelkeznie és nem állhat próbaidő alatt 

 Nem magyarországi munkáltatótól kapott jövedelem, továbbá akik készpénzben kapják a jövedelmüket, azon ügyfelek jövedelme az igényléshez nem 
fogadható el. 
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 Minimum 1 hónapos, saját névre szóló, forint fizetési számlakivonattal igazolható fizetési számlamúlt, bármely hazai pénzintézetnél. Fizetési számlamúlt 
hiányában, kizárólag nyugdíjasok esetén, ha az ügyfél készpénzben kapja a havi rendszeres jövedelmét, a Kölcsönszerződéssel egy időben Budapest Bank 
lakossági számla nyitása szükséges. 

 Egyéni igénylés tekintetében alkalmazottak, vállalkozók és őstermelők esetén minimum havi nettó 150 000 Ft, nyugdíjasok esetén minimum havi nettó 
100 000 Ft jövedelemmel kell rendelkezni, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek, 
Társigénylős igénylés tekintetében a főigénylőnek alkalmazottak, vállalkozók és őstermelők esetén minimum havi nettó 150 000 Ft, nyugdíjasok esetén 
minimum havi nettó 100 000 Ft jövedelemmel, a társigénylőnek minimum havi nettó 40 000 Ft jövedelemmel kell rendelkeznie, melyek után az előírt 
közterhek megfizetésre kerültek. 

 az előbb felsoroltakon túl az igénylőnek vezetékes lakóhelyi, vagy mobiltelefonos elérhetőséggel kell rendelkeznie 

 továbbá vezetékes vagy mobil munkahelyi telefonnal is rendelkeznie kell az igénylőnek. 

 Az ajánlati leveles konstrukciókra az az Ügyfél jogosult, akit a Bank a személyre szóló ajánlatában a vonatkozó konstrukció megjelölésével megkeres 

AZ IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: 
Személyazonosító dokumentum magyar állampolgárok esetén: 
Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, vagy plasztik jogosítvány és állandó lakcímre szóló lakcímkártya (új típusú személyi igazolvány esetén) 
 
Személyazonosító dokumentum külföldi állampolgárok esetén: 

 Ha az igénylő 4 évnél régebbi, Magyarországon kiállított személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum. 

 Ha személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint négy év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges: 

- állandó tartózkodási kártya, vagy 

- hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, vagy 

- regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik 

 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
 
Fizetési számlakivonat: 
Igénylést megelőző két havi eredeti, vagy Bank által hitelesített másolat vagy 
Internetbankon keresztül nyomtatott, igénylést megelőző, 2 havi fizetési számlakivonat 
Amennyiben az ügyfél Budapest Bankos fizetési számlamúlttal rendelkezik, úgy azt a hiteligényléshez a Bank az Ügyfél részére díjmentesen rendelkezésre bocsátja 
 
Jövedelemigazolás: 

 ha Ön alkalmazott: munkáltatói igazolás (Budapest Bankos vagy azzal megegyező tartalmú formanyomtatványon), mely kiváltható az elmúlt 3 hónap fizetési 
számlakivonatával (eredeti vagy Bank által hitelesített másolat), melyeken minimum 3 beazonosítható munkabér jóváírás látszódik. 

 ha Ön vállalkozó: NAV (APEH) által kiállított jövedelemigazolás és NAV adóigazolás 

 ha Ön nyugdíjas:  
- NYUFIG éves igazolás;  
- amennyiben készpénzben kapja a jövedelmét, akkor szükséges még a NYUFIG éves igazolás mellett az utolsó 2 havi nyugdíjszelvény 
- 57 év alatti nyugdíjasok esetén a fentieken túl szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása is 

 ha Ön őstermelő: NAV jövedelemigazolás, NAV adóigazolás, valamint ezek mellé őstermelői igazolvány és betétlap 
 
Telefonszámla-levél: 

 Saját névre vagy a személyi igazolványban / lakcímkártyán bejegyzett címre szóló előfizetéses mobiltelefon vagy otthoni vonalas telefon, melyről a legutolsó 
havi telefonszámla-levél illetve a befizetést igazoló szelvény (vagy fizetési számlakivonat) bekérhető. 

 Saját névre vagy a személyi igazolványban / lakcímkártyán bejegyzett címre szóló céges mobil esetén utolsó havi telefonszámla levél összes oldala és a hozzá 
tartozó befizetést igazoló dokumentum. Cég nevére szóló céges mobil esetén szabadformátumú írásos nyilatkozat a cég részéről a kizárólagos 
telefonhasználatról.  

 Legalább 1 éve meglévő, feltöltő-kártyás mobiltelefon, amely az ügyfél nevére vagy a személyi igazolványban / lakcímkártyán bejegyzett címére szól, s mindezt a 
szolgáltatóval kötött szerződéssel alá tudja támasztani. 

 Szolgáltatóval szóban kötött szerződéses mobil telefon esetén: a szolgáltató által lepecsételt szóbeli szerződés leirata, mely tartalmazza az igénylő nevét vagy 
címét, telefonszámát és azt, hogy a telefonszám legalább 1 éve aktiválásra került. 

A TELEFONOS SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ESETÉN A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI: 
 
Fizetési számlakivonat: 

 Internetbankból PDF formátumban lementve és e-mailben továbbítva vagy 

 Elektronikusan kapott számlakivonat esetén e-mailben becsatolva úgy, hogy a csatolmányban aktív legyen az ellenőrző panel vagy 

 Postán küldött kivonat esetén az eredeti kivonatot beszkennelve, vagy arról olvasható fotót készítve és e-mailben továbbítva. 
 

Munkáltatói igazolás: 

 Elektronikus formában amennyiben az ügyfél által küldött e-mail csatolmányként tartalmazza a munkáltatójától kapott eredeti e-mailt. Hivatalos céges e-
mail cím szerepel az e-mailben. 

 Ha az e-mail nem beazonosítható munkáltatói e-mail címről érkezik, az ügyfélnek szükséges kikérnie az eredeti munkáltatói igazolást a munkáltatójától. 

 Eredeti munkáltatói igazolást beszkennelve, vagy arról olvasható fotót készítve és e-mailben továbbítva. 
 

NAV jövedelemigazolás és adóigazolás: 

 Elektronikus formában e-mailben továbbítva vagy 

 Papíros formában kiállított igazolásról fotót készítve vagy szken formában e-mailben továbbítva. 
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NYUFIG éves nyugdíjas igazolás, nyugdíjszelvény: 

 Eredeti igazolást beszkennelve, vagy arról olvasható fotót készítve és e-mailben továbbítva. 
 

Az ügyfél – erre irányuló igénye esetén – jelszó védelemmel láthatja el a .zip tömörítéssel beküldött dokumentumokat. A jelszónak 10 karakterből kell állnia és az 
alábbi formátumban adható meg: 1-8 karakterig az igénylő születési dátuma ééééhhnn formátumban, az utolsó két karakter pedig fixen: BB pl: 19780101BB). 
 

A PRÉMIUM KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN ÉS A SZÁMLÁS PRÉMIUM250/400 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS: 
Telefonszámla-levél benyújtása az igényléshez nem szükséges  

A NEM BUDAPEST BANKNÁL FENNÁLLÓ HITELKÁRTYA VAGY FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET KIVÁLTÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÖBBLET 
DOKUMENTÁCIÓS FELTÉTELEK: 
Hitelkártya vagy folyószámla-hitelkeret kiváltás esetén, az igényléshez a kiváltandó hitelt tartalmazó utolsó havi hitelkártya-, ill. fizetési számlakivonatot kérünk.  

A NEM BUDAPEST BANKNÁL FENNÁLLÓ AUTÓFINANSZÍROZÁS, JELZÁLOGHITEL KIVÁLTÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÖBBLET 
DOKUMENTÁCIÓS FELTÉTELEK: 
Autófinanszírozás, Jelzáloghitel kiváltása esetén szükséges az igényléshez egy igazolás (teljes előtörlesztésre vonatkozó igazolás), mely tartalmazza a kiváltáshoz 
szükséges fennálló tartozás összegét, a számlaszámot, melyre a tartozást utalni szükséges a szerződés lezárásához és az esedékességet – mely a kiállítástól számítottan 
még legalább 15 napig érvényes -, ameddig a tartozásnak a megadott számlaszámra meg kell érkeznie.  
Az ügyfél részére jóváhagyott kölcsön folyósításának napján lejáró, vagy már korábban lejárt határidejű igazolás alapján a Bank kölcsönfolyósítást nem végez. Ebben az 
esetben az ügyfél köteles a fentebb rögzített követelményeknek megfelelő új igazolást benyújtani a Bankhoz, a kölcsön folyósítására az fenti előírásoknak megfelelő 
igazolás Bankhoz történő benyújtását követően kerülhet sor. 

A NEM BUDAPEST BANKNÁL FENNÁLLÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN, ÁRUHITEL KIVÁLTÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÖBBLET DOKUMENTÁCIÓS 
FELTÉTELEK: 
Az igényléshez az alábbiak egyikét szükséges benyújtani: 

 kiváltandó hitel szerződése, vagy 

 kiváltandó hitel befizetését igazoló szelvény, vagy 

 fizetési számlakivonat, amiről a kiváltandó hitelt törlesztik, vagy 

 kiváltandó hitelről szóló éves értesítő 

BUDAPEST BANKNÁL FENNÁLLÓ HITELEK KIVÁLTÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÖBBLET DOKUMENTÁCIÓS FELTÉTELEK:  

 Személyi Kölcsön, Áruhitel, Autóhitel: igényléshez nem szükséges többlet dokumentációt benyújtani 

 Hitelkártya, Folyószámla-hitelkeret: megszüntető nyilatkozat szükséges 

 Jelzáloghitel: végtörlesztési igazolás szükséges 
Az itt fel nem sorolt, Budapest Banknál fennálló hitelek kiváltásához Budapest Bank Személyi Kölcsön nem igényelhető. 

AZ AJÁNLATI LEVELES KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖNNYÍTÉSEK A DOKUMENTÁCIÓS FELTÉTELEKBEN: 
 
Fizetési számlakivonat: 
Igénylést megelőző egy havi eredeti, vagy Bank által hitelesített másolat vagy 
Internetbankon keresztül nyomtatott, igénylést megelőző egy havi fizetési számlakivonat 
 
Jövedelemigazolás: 

 ha Ön alkalmazott: munkáltatói igazolás (Budapest Bankos vagy azzal megegyező tartalmú formanyomtatványon) 

 ha Ön vállalkozó: NAV (APEH) által kiállított jövedelemigazolás és NAV adóigazolás 

 ha Ön nyugdíjas:  
- NYUFIG éves igazolás;  
- amennyiben készpénzben kapja a jövedelmét, akkor szükséges még az NYUFIG éves igazolás mellett az utolsó 2 havi nyugdíjszelvény 
- 57 év alatti nyugdíjasok esetén a fentieken túl szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása is 

 ha Ön őstermelő: NAV jövedelemigazolás, NAV adóigazolás, valamint ezek mellé őstermelői igazolvány és betétlap 
 
Telefonszámla-levél: 
A Bank eltekinthet a telefonszámla-levél benyújtásától. 

A Bank a hitelbírálat során egyéb dokumentumokat is bekérhet. 

EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS: 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 
meghatározására forintban teljesített fizetések figyelembevételével került sor. A szerződésben rögzített THM az Ügyfél részére jóváhagyott hitelösszegre és futamidőre 
vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével 
történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM: 
- a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát  
- a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását feltételezi 
A díjak és költségek tekintetében a mindenkor hatályos Személyi Kölcsön termékcsalád Díjhirdetmény lakossági ügyfelek részére az irányadó. 

FORINTHITELEK ESETÉN ALKALMAZOTT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ:  
H0K (Magyarázat: A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatláb végig fix marad.) 
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KIZÁRÓLAG BUDAPEST BANK FIÓKHÁLÓZATÁN KERESZTÜL IGÉNYELHETŐ KONSTRUKCIÓK 

PRÉMIUM KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓK 

PRÉMIUM KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

800.000-2.990.000 12-84 5,5 17,2 0,0 0,0 5,7 15,9 – 18,9 
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM *** 
(%) 

A THM számítás alapja 

800.000-6.000.000 12-84 5,5 9,9 0,0 0,0 5,7 9,5 - 10,5  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

SZÁMLÁS PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

800.000-8.000.000 12-84 5,5 7,5 0,0 0,0 5,7 7,4 – 7,9  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

XSLG KÖLCSÖN SZÁMLÁVAL/XSLG PRÉMIUM250 KÖLCSÖN SZÁMLÁVAL 

Hitelösszeg 
Futamidő 

(hó) 
Kamat 

(%) 
Adminisztrációs 

díj (%) 
Egyszeri kezelési 

díj (%) 
THM 
(%) 

A THM számítás alapja 

800.000-6.000.000 12-84 5,5 0,0 0,0 5,7 3.000.000 Ft hitelösszeg 60 hónap futamidőre 

XSLD KÖLCSÖN SZÁMLÁVAL/XSLG PRÉMIUM400 KÖLCSÖN SZÁMLÁVAL 

Hitelösszeg 
Futamidő 

(hó) 
Kamat 

(%) 
Adminisztrációs 

díj (%) 
Egyszeri kezelési 

díj (%) 
THM 
(%) 

A THM számítás alapja 

800.000-8.000.000 12-84 5,5 0,0 0,0 5,7 3.000.000 Ft hitelösszeg 60 hónap futamidőre 

 

KÖNNYÍTETT100 KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-2.990.000 12-60 5,5 22,1 0,0 0,0 5,7 20,3 – 24,9  
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-2.990.000 12-84 5,5 22,1 0,0 0,0 5,7 20,3 – 24,9  
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-6.000.000 12-84 5,5 18,5 0,0 0,0 5,7 17,0 – 20,5  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 
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HITELKIVÁLTÓ KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka 

alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka 

után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési 
díj (%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-6.000.000 12-84 5,5 14,9 0,0 0,0 5,7 15,3 – 16,2  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

*A 2020. évi LVIII. törvény értelmében az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart (hivatkozott törvény 10.§). 
** A 2020. évi LVIII. törvény 18.§-a szerinti kedvezményes THM. 
***A feltüntetett THM-ek a kölcsön teljes futamidejére számított THM értéket mutatják. A THM-ek meghatározása annak figyelembevételével történik, hogy a 2020. 
évi LVIII. törvény 10.§-a szerinti árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart; továbbá a hivatkozott árazási korlátozás időszaka alatt a THM nem haladja meg a 
jegybanki alapkamat (0,75%) öt százalékponttal növelt mértékét (5,75%). 

A KÖNNYÍTETT100 KÖLCSÖN, A KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN, A SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN, A PRÉMIUM KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN, A SZÁMLÁS PRÉMIUM250/400 
KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN, KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A fenti konstrukciók nem vehetők igénybe Budapest Banknál fennálló személyi kölcsön kiváltására. 

HITELKIVÁLTÓ KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A konstrukcióban kizárólag a nem Budapest Banknál fennálló személyi kölcsön, áruhitel, autóhitel, jelzáloghitel és rulírozó hitel (folyószámla- és/vagy hitelkártya 
hitelkeret) kiváltása lehetséges, az ügyfél terhelhetőségét figyelembe véve, akár a hitelkiváltáson felüli szabadon felhasználható kölcsönösszeg igénylésével együtt 
is.  

A NEM BUDAPEST BANKNÁL FENNÁLLÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN, ÁRUHITEL, HITELKÁRTYA VAGY FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET KIVÁLTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
Budapest Bank fiókhálózatán keresztül igényelhető bármely konstrukció igénybe vehető a nem Budapest Banknál fennálló személyi kölcsön, áruhitel, rulírozó hitel 
(folyószámla- és/vagy hitelkártya hitelkeret) kiváltása céljára is, az ügyfél terhelhetőségét figyelembe véve, akár a hitelkiváltáson felüli szabadon felhasználható 
kölcsönösszeg igénylésével együtt is. 

A bank a kiváltandó személyi kölcsön(ök), áruhitel(ek) tekintetében az ügyfél által benyújtott dokumentumo(ko)n szereplő hitelszámla-szám(ok)ra avagy törlesztési 
számlaszám(ok)ra fogja utalni a kiváltandó hitel  visszafizetéséhez megállapított összeget, annak problémamentes lezárása érdekében.  
A bank a kiváltandó folyószámla- és/vagy hitelkártya hitelkeret tekintetében az utolsó havi, kiváltandó hitelt tartalmazó számlakivonaton szereplő hitelszámla-számra 
fogja utalni a teljes hitelkeretnek megfelelő összeget, annak problémamentes lezárása érdekében. Amennyiben a tényleges tartozás alacsonyabb, mint a Bank által 
utalt összeg, és így a hitelen/hitelszámlán túlfizetés keletkezik, úgy ezen túlfizetés összegének kiadását az ügyfél a kiváltott hitelt/hitelkeretet nyilvántartó pénzügyi 
szolgáltatónál kezdeményezheti. Amennyiben a tényleges tartozás magasabb, mint az utalt összeg, az ügyfél vállalja, hogy a különbözetet megfizeti a kiváltott hitelt 
nyilvántartó pénzügyi szolgáltatónak, hogy ezzel biztosítsa a kiváltott hiteltartozás maradéktalan visszafizetését és az ahhoz tartozó hitelszámla megszűnését.  

Az esetleges, kiváltáson felüli szabad kölcsön részt Bankunk az Ön által a szerződésen megadott folyósítási számlaszámra utalja. 

Az ügyfél vállalja, hogy: 

 a kiváltandó hitel(ei)t/hitelkeret(ek)et a Bank által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány használatával felmondja, és a kiváltandó hitel(ei)/ 
hitelkeret(ek) felmondásra vonatozó nyilatkozatát a hiteligényléssel egyidejűleg a Bank részére átadja  

 a kölcsönösszeg(ek)/hitelösszeg(ek) Bank általi folyósítását követő 30 napon belül a kiváltott hitel(eke)t/ hitelkeret(ek)et megszünteti és ezt a tényt a Bank felé 
hitelt érdemlően (pl. pénzügy szolgáltató által kiállított lezáró levél bank részére történő bemutatásával) igazolja, ellenkező esetben a Bank jogosult a 
kölcsönszerződést felmondani, melynek részleteit a kölcsönszerződéshez kapcsolódó kiegészítés tartalmazza.  

A NEM BUDAPEST BANKNÁL FENNÁLLÓ AUTÓFINANSZÍROZÁS, JELZÁLOGHITEL KIVÁLTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
Budapest Bank fiókhálózatán keresztül igényelhető bármely konstrukció igénybe vehető a nem Budapest Banknál fennálló Autóhitel, Jelzáloghitel kiváltása céljára is, 
az ügyfél terhelhetőségét figyelembe véve, akár a hitelkiváltáson felüli szabadon felhasználható kölcsönösszeg igénylésével együtt is. 

A bank a kiváltandó kölcsön(ök) tekintetében az ügyfél által benyújtott igazoláson feltüntetett tartozás összegét az igazoláson szereplő hitelszámla-számra fogja utalni 
az igazolásban rögzített egyéb előírások megtartása mellett. Amennyiben a tényleges tartozás alacsonyabb, mint a Bank által utalt összeg, és így a hitelen túlfizetés 
keletkezik, úgy ezen túlfizetés összegének kiadását az ügyfél a kiváltott hitelt nyilvántartó pénzügyi szolgáltatónál kezdeményezheti. Amennyiben a tényleges tartozás 
magasabb, mint az utalt összeg, az ügyfél vállalja, hogy a különbözetet megfizeti a kiváltott hitelt nyilvántartó pénzügyi szolgáltatónak, hogy ezzel biztosítsa a kiváltott 
hiteltartozás maradéktalan visszafizetését és az ahhoz tartozó hitelszámla megszűnését. 

Az esetleges, kiváltáson felüli szabad kölcsön részt bankunk az Ön által a szerződésen megadott folyósítási számlaszámra utalja. 

BUDAPEST BANKNÁL FENNÁLLÓ HITELEK KIVÁLTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
Budapest Bank fiókhálózatán keresztül igényelhető bármely konstrukció igénybe vehető a Budapest Banknál fennálló Áruhitel, Autóhitel, Hitelkártya, Folyószámla-
hitelkeret, Jelzáloghitel és a 2020. március 19-én vagy azt követően Budapest Bankkal kötött személyi kölcsön szerződés alapján fennálló tartozások kiváltása céljára, 
ügyfél terhelhetőségét figyelembe véve, akár a hitelkiváltáson felüli szabadon felhasználható kölcsönösszeg igénylésével együtt is. 

Amennyiben a tényleges tartozás alacsonyabb, mint a Bank által utalt összeg, és így a hitelen túlfizetés keletkezik, úgy ezen túlfizetés összegének ügyfél részére történő 
rendelkezésre bocsátása iránt a Bank a kiváltott hitel lezárást követően intézkedik. Amennyiben a tényleges tartozás magasabb, mint az utalt összeg, az ügyfél vállalja, 
hogy a különbözetet megfizeti a Banknak, hogy ezzel biztosítsa a kiváltott hiteltartozás maradéktalan visszafizetését és az ahhoz tartozó hitelszámla megszűnését. 

Az esetleges, kiváltáson felüli szabad kölcsön részt a Bank az Ön által a szerződésen megadott folyósítási számlaszámra utalja. 

A KÖNNYÍTETT100 KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
Minimum nettó 100.000 Ft havi jövedelem, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek, amennyiben az ügyfél társigénylővel együtt igényel, a társigénylőnek 
legalább nettó 40.000 Ft havi rendszeres jövedelemmel kell rendelkeznie, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 
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Amennyiben a főigénylő betöltötte a 66. életévét, úgy mindkettőjük jövedelmének el kell érnie a havi nettó 100 000 forintot, mely után az előírt közterhek megfizetésre 
kerültek. 

A SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában az Ügyfél Budapest Bank Lakossági Forint Fizetési számlával vagy Befektetési Kártyával (továbbiakban Fizetési számla) 
rendelkezik és a kölcsön futamideje alatt rendszeres havi jövedelmét (legalább az aktuális minimálbérnek megfelelő összeget) a Fizetési számlára utaltatja, valamint a 
kölcsön törlesztését az igényléshez fizetési számlamúltként benyújtott, bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett fizetési számláról indított állandó átutalás vagy 
ugyanerre a fizetési számlára adott csoportos beszedési megbízás útján teljesíti.  
Az ügyfél a Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, hogy az előzőekben részletezett feltételeknek a kölcsön teljes futamideje alatt megfelel, illetve azokat 
fenntartja. 
Ugyanezen szabályok vonatkoznak arra az esetre is, amikor az ügyfél a kedvezőbb kondíciók elérése érdekében, kifejezetten a Kölcsönszerződéssel egy időben nyit 
Budapest Bank Fizetési számlát (pl: a havi díj mentes  Bázis H Számlacsomagot, melynek feltételei: A Bázis számlacsomag számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben az ügyfél 
a Banknál jelzáloghitelt, áruhitelt, vagy személyi kölcsönt igényel és a számlát a felvett hitel mellé nyitja és a hitel, vagy kölcsön törlesztése erről a számláról történik. 
Ebben az esetben a számla Bázis helyett Bázis H (BAH) csomagban nyílik és ebben a csomagban is a 0 Ft-os számlavezetési díj feltétele az elektronikus kivonat és a 
minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás. A további részleteket a Bank lakossági forint számlavezetési hirdetménye tartalmazza. EBKM: 0,00%.). A fenti konstrukciók 
THM-jeinek meghatározása során, a Bázis H számlacsomag legkedvezőbb havi számlavezetési díja, 0 Ft, került figyelembe vételre. 
Amennyiben az Ügyfél rendszeres havi jövedelme a tárgyhónap végéig nem érkezik meg a Fizetési számlára, a Fizetési számla a futamidő során megszüntetésre kerül, 
vagy a törlesztés módját az Ügyfél postai csekkre módosítja, az Ügyfélnek a hitelét a Bank azon időszakra, amíg a fenti feltételeket nem teljesíti a jelen hirdetmény nem 
kedvezményes Könnyített Kölcsön konstrukció (mindig a jóváhagyott konstrukció számla nélküli termék típusa) árazásának megfelelően módosíthatja. A megváltozott 
törlesztőrészletről a Bank az esedékességet megelőzően 15 nappal tájékoztató levelet küld. Amennyiben a Bank az előzőekben részletezett módosítási jogával élt és az 
Ügyféllel kötött szerződés kondíciót a nem kedvezményes árazás szerint módosította, úgy az Ügyfél a kedvezményes árazásra, a kedvezményre jogosító feltételek 
ismételt – hiánytalan – teljesítésével érintett hónapot követő hónap törlesztési napjától válik újból jogosulttá és ezen időponttól kerül a kedvezményes árazás 
ismételten alkalmazásra a Bankkal (korábban kedvezményes árazás mellett) kötött szerződése vonatkozásában. A Bank a szerződés kondíciónak megváltozásáról ez 
utóbbi esetben is a fentebb rögzítettek szerint küld értesítést az Ügyfél részére. 

A SZÁMLÁS PRÉMIUM250/400 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában az Ügyfél Budapest Bank Lakossági forint fizetési számlával vagy Befektetési Kártyával (továbbiakban Fizetési számla) 
rendelkezik és a kölcsön futamideje alatt rendszeres havi jövedelmét (legalább az aktuális minimálbérnek megfelelő összeget), a Fizetési számlára utaltatja, valamint a 
kölcsön törlesztését az igényléshez fizetési számlamúltként benyújtott, bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett fizetési számláról indított állandó átutalás vagy 
ugyanerre a fizetési számlára adott csoportos beszedési megbízás útján teljesíti. 
Az ügyfél a Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, hogy az előzőekben részletezett feltételeknek a kölcsön teljes futamideje alatt megfelel, illetve azokat 
fenntartja. Ugyanezen szabályok vonatkoznak arra az esetre is, amikor az ügyfél a kedvezőbb kondíciók elérése érdekében, kifejezetten a Kölcsönszerződéssel egy 
időben Számlás Prémium250 Könnyített Kölcsön konstrukció esetén Zéró (ZO1), Számlás Prémium400 Könnyített Kölcsön konstrukció esetén Prémium Plusz (PP3) 
lakossági fizetési számlacsomagot nyit. A 0 Ft-os havi számlavezetési díj feltétele a Zéró (ZO1) számlacsomag esetén min. a nettó minimálbér kétszeresének megfelelő 
összegű, a Prémium Plusz (PP3) számlacsomag esetén min. a nettó minimálbér négyszeresének megfelelő összegű havi rendszeres jóváírás, elektronikus kivonat és a 
minimum havi 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás. Kizárólag azon munkavállalók, akik munkáltatója a Budapest Bank Dolgozói Juttatások Programban Együttműködési 
megállapodással rendelkeznek a hatályos Lakossági Számlavezetés Hirdetmény feltételei szerint, Számlás Prémium250 Könnyített Kölcsön esetén a Zéró (ZO1) 
számlacsomag helyett nyithatnak Dolgozói Plusz (DPL) számlacsomagot, Számlás Prémium400 Könnyített Kölcsön konstrukció esetén Prémium Plusz (PP3) 
számlacsomag helyett Dolgozói Extra - Prémium (DX3) számlacsomagot, a jelen bekezdésben meghatározott minden egyéb feltétel vállalása esetén. A DPL 
számlacsomagban a 0 Ft-os havi számlavezetési díj feltétele min. 200 000 Ft összegű havi rendszeres jóváírás, elektronikus kivonat és a min. 30 000 Ft-os bankkártyás 
vásárlás. A DX3 számlacsomagban a 0 Ft-os havi számlavezetési díj feltétele min. a nettó minimálbér négyszeresének megfelelő összegű havi rendszeres jóváírás, 
elektronikus kivonat és a min. 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás. A további részleteket a Bank lakossági forint számlavezetési hirdetménye tartalmazza, EBKM: 0,00%. 
A fenti konstrukciók THM-jeinek meghatározása során, a Zéró (ZO1), a Prémium Plusz (PP3), a Dolgozói Plusz (DPL) és a Dolgozói Extra - Prémium (DX3) számlacsomagok 
legkedvezőbb havi számlavezetési díja, 0 Ft, került figyelembe vételre.  
Amennyiben az Ügyfél rendszeres havi jövedelme a tárgyhónap végéig nem érkezik meg a Fizetési számlára, a Fizetési számla a futamidő során megszüntetésre kerül, 
vagy a törlesztés módját az Ügyfél postai csekkre módosítja, úgy az Ügyfél a fentebb részletezett kötelezettségvállalására tekintettel biztosított árazásra való 
jogosultságot elveszti és a Bank az Ügyfél szerződésének kondíciót azon időszakra, amíg a fenti feltételeket nem teljesíti a jelen hirdetményben rögzített Prémium 
Könnyített Kölcsön (mindig a jóváhagyott konstrukció számla nélküli termék típusa) árazásának megfelelően módosíthatja. A kamatváltozásról ás és az ennek okán 
megváltozott törlesztőrészletről a Bank az esedékességet megelőzően 15 nappal tájékoztató levelet küld. Amennyiben a Bank az előzőekben részletezett módosítási 
jogával élt és az Ügyféllel kötött szerződés kondíciót a nem kedvezményes árazás szerint módosította, úgy az Ügyfél a kedvezményes árazásra, a kedvezményre jogosító 
feltételek ismételt – hiánytalan – teljesítésével érintett hónapot követő hónap törlesztési napjától válik újból jogosulttá és ezen időponttól kerül a kedvezményes árazás 
ismételten alkalmazásra a Bankkal (korábban kedvezményes árazás mellett) kötött szerződése vonatkozásában. A Bank a szerződés kondíciónak megváltozásáról ez 
utóbbi esetben is a fentebb rögzítettek szerint küld értesítést az Ügyfél részére. 

KIZÁRÓLAG BUDAPEST BANK FIÓKHÁLÓZATÁN KERESZTÜL IGÉNYELHETŐ KONSTRUKCIÓKHOZ KIEGÉSZÍTÉS 
A hivatkozott konstrukciók kivételesen (főszabálytól) eltérően a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló hitelközvetítőkön keresztül közvetített ügyfelek által is 
igényelhetők. A hitelközvetítőkön keresztül közvetített ügyfélnek minősül minden olyan ügyfél, aki a Budapest Bank által erre a célra rendszeresített és a hitelközvetítő 
aláírásával ellátott hitelközvetítői lappal rendelkezik. Egyéb vonatkozásban az érintett konstrukciókra a jelen hirdetményben meghatározott paraméterek érvényesek, 
igénylés esetén az igénylés általános előfeltételi és az igényléshez szükséges dokumentumok, valamint az azokra vonatkozó előírások hatályosak.  
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AZ AJÁNLATI LEVELES KONSTRUKCIÓK 

KÖNNYÍTETT100 AJÁNLAT 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-2.990.000 12-60 5,5 22,1 0,0 0,0 5,7 20,3 – 24,9  
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

KÖNNYÍTETT AJÁNLAT 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-2.990.000 12-84 5,5 22,1 0,0 0,0 5,7 20,3 – 24,9  
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT AJÁNLAT 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-3.000.000 12-84 5,5 18,5 0,0 0,0 5,7 17,0 – 20,5  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

HITELKIVÁLTÓ KÖNNYÍTETT AJÁNLAT 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-2.990.000 12-84 5,5 14,9 0,0 0,0 5,7 14,7 – 16,2  
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

TESCO KÖNNYÍTETT AJÁNLAT - A Tesco Áruházak mellett a Budapest Bank fiókhálózatán keresztül is igényelhető 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-2.990.000 12-84 5,5 22,1 0,0 0,0 5,7 20,3 – 24,9  
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

TESCO KÖNNYÍTETT100 AJÁNLAT - A Tesco Áruházak mellett a Budapest Bank fiókhálózatán keresztül is igényelhető 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-2.990.000 12-60 5,5 22,1 0,0 0,0 5,7 20,3 – 24,9  
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

TESCO SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT AJÁNLAT - A Tesco Áruházak mellett a Budapest Bank fiókhálózatán keresztül is igényelhető 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-3.000.000 12-84 5,5 18,5 0,0 0,0 5,7 17,0 – 20,5  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

 

PRÉMIUM AJÁNLATOK 

PRÉMIUM KÖNNYÍTETT AJÁNLAT 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

800.000-2.990.000 12-84 5,5 17,2 0,0 0,0 5,7 15,9 – 18,9 
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 
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SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM *** 
(%) 

A THM számítás alapja 

800.000-6.000.000 12-84 5,5 9,9 0,0 0,0 5,7 9,5 - 10,5  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

SZÁMLÁS PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

800.000-6.000.000 12-84 5,5 7,5 0,0 0,0 5,7 7,4 – 7,9  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT - A Tesco Áruházak mellett a Budapest Bank fiókhálózatán keresztül is igényelhető 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM *** 
(%) 

A THM számítás alapja 

700.000-3.000.000 12-84 5,5 9,9 0,0 0,0 5,7 9,5 - 10,5  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT - A Tesco Áruházak mellett a Budapest Bank fiókhálózatán keresztül is igényelhető 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

THM*** 
(%) 

A THM számítás alapja 

700.000-3.000.000 12-84 5,5 7,5 0,0 0,0 5,7 7,4 – 7,9  
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 
hónap futamidőre 

*A 2020. évi LVIII. törvény értelmében az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart (hivatkozott törvény 10.§). 
** A 2020. évi LVIII. törvény 18.§-a szerinti kedvezményes THM. 
***A feltüntetett THM-ek a kölcsön teljes futamidejére számított THM értéket mutatják. A THM-ek meghatározása annak figyelembevételével történik, hogy a 2020. 
évi LVIII. törvény 10.§-a szerinti árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart; továbbá a hivatkozott árazási korlátozás időszaka alatt a THM nem haladja meg a 
jegybanki alapkamat (0,75%) öt százalékponttal növelt mértékét (5,75%). 

A KÖNNYÍTETT100 AJÁNLAT, A KÖNNYÍTETT AJÁNLAT, A SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT AJÁNLAT, A HITELKIVÁLTÓ KÖNNYÍTETT AJÁNLAT, A PRÉMIUM KÖNNYÍTETT AJÁNLAT, 
A SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT, A SZÁMLÁS PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT, A TESCO KÖNNYÍTETT AJÁNLAT, A TESCO KÖNNYÍTETT100 AJÁNLAT, 
A TESCO SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT AJÁNLAT, A TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT ÉS A TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT 
KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A fenti konstrukciók nem vehetők igénybe Budapest Banknál fennálló Budapest Bank vagy Tesco személyi kölcsön kiváltására. 

A KÖNNYÍTETT100 AJÁNLAT ÉS A TESCO KÖNNYÍTETT100 AJÁNLAT KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
Minimum nettó 100.000 Ft havi jövedelem, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek, amennyiben az ügyfél társigénylővel együtt igényel, a társigénylőnek 
legalább nettó 40.000 Ft havi rendszeres jövedelemmel kell rendelkeznie, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 

A SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT AJÁNLAT ÉS A TESCO SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT AJÁNLAT KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában az Ügyfél Budapest Bank vagy Tesco Lakossági Forint Fizetési számlával vagy Befektetési Kártyával (továbbiakban 
Fizetési számla) rendelkezik és a kölcsön futamideje alatt rendszeres havi jövedelmét (legalább az aktuális minimálbérnek megfelelő összeget) a Fizetési számlára 
utaltatja, valamint a kölcsön törlesztését az igényléshez fizetési számlamúltként benyújtott, bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett fizetési számláról indított 
állandó átutalás vagy ugyanerre a fizetési számlára adott csoportos beszedési megbízás útján teljesíti.  
Az ügyfél a Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, hogy az előzőekben részletezett feltételeknek a kölcsön teljes futamideje alatt megfelel, illetve azokat 
fenntartja. 
Ugyanezen szabályok vonatkoznak arra az esetre is, amikor az ügyfél a kedvezőbb kondíciók elérése érdekében, kifejezetten a Kölcsönszerződéssel egy időben nyit 
Budapest Bank Fizetési számlát (pl: a havi díj mentes  Bázis H Számlacsomagot, melynek feltételei: A Bázis számlacsomag számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben az ügyfél 
a Banknál jelzáloghitelt, áruhitelt, vagy személyi kölcsönt igényel és a számlát a felvett hitel mellé nyitja és a hitel, vagy kölcsön törlesztése erről a számláról történik. 
Ebben az esetben a számla Bázis helyett Bázis H (BAH) csomagban nyílik és ebben a csomagban is a 0 Ft-os számlavezetési díj feltétele az elektronikus kivonat és a 
minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás. A további részleteket a Bank lakossági forint számlavezetési hirdetménye tartalmazza. EBKM: 0,00%.). A fenti konstrukciók 
THM-jeinek meghatározása során, a Bázis H számlacsomag legkedvezőbb havi számlavezetési díja, 0 Ft, került figyelembe vételre. 
Amennyiben az Ügyfél rendszeres havi jövedelme a tárgyhónap végéig nem érkezik meg a Fizetési számlára, a Fizetési számla a futamidő során megszüntetésre kerül, 
vagy a törlesztés módját az Ügyfél postai csekkre módosítja, az Ügyfélnek a hitelét a Bank azon időszakra, amíg a fenti feltételeket nem teljesíti a jelen hirdetmény nem 
kedvezményes Könnyített Ajánlat konstrukció (mindig a jóváhagyott konstrukció számla nélküli termék típusa) árazásának megfelelően módosíthatja. A megváltozott 
törlesztőrészletről a Bank az esedékességet megelőzően 15 nappal tájékoztató levelet küld. Amennyiben a Bank az előzőekben részletezett módosítási jogával élt és az 
Ügyféllel kötött szerződés kondíciót a nem kedvezményes árazás szerint módosította, úgy az Ügyfél a kedvezményes árazásra, a kedvezményre jogosító feltételek 
ismételt – hiánytalan – teljesítésével érintett hónapot követő hónap törlesztési napjától válik újból jogosulttá és ezen időponttól kerül a kedvezményes árazás 
ismételten alkalmazásra a Bankkal (korábban kedvezményes árazás mellett) kötött szerződése vonatkozásában. A Bank a szerződés kondíciónak megváltozásáról ez 
utóbbi esetben is a fentebb rögzítettek szerint küld értesítést az Ügyfél részére. 
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HITELKIVÁLTÓ KÖNNYÍTETT AJÁNLAT KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A konstrukcióban kizárólag a nem Budapest Banknál fennálló személyi kölcsön, áruhitel, autóhitel, jelzáloghitel és rulírozó hitel (folyószámla- és/vagy hitelkártya 
hitelkeret) kiváltása lehetséges, az ügyfél terhelhetőségét figyelembe véve, akár a hitelkiváltáson felüli szabadon felhasználható kölcsönösszeg igénylésével együtt is.  

A SZÁMLÁS PRÉMIUM250/400 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában az Ügyfél Budapest Bank Lakossági forint fizetési számlával vagy Befektetési Kártyával (továbbiakban Fizetési számla) 
rendelkezik és a kölcsön futamideje alatt rendszeres havi jövedelmét (legalább az aktuális minimálbérnek megfelelő összeget), a Fizetési számlára utaltatja, valamint a 
kölcsön törlesztését az igényléshez fizetési számlamúltként benyújtott, bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett fizetési számláról indított állandó átutalás vagy 
ugyanerre a fizetési számlára adott csoportos beszedési megbízás útján teljesíti. 
Az ügyfél a Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, hogy az előzőekben részletezett feltételeknek a kölcsön teljes futamideje alatt megfelel, illetve azokat 
fenntartja. Ugyanezen szabályok vonatkoznak arra az esetre is, amikor az ügyfél a kedvezőbb kondíciók elérése érdekében, kifejezetten a Kölcsönszerződéssel egy 
időben Számlás Prémium250 Könnyített Kölcsön konstrukció esetén Zéró (ZO1), Számlás Prémium400 Könnyített Kölcsön konstrukció esetén Prémium Plusz (PP3) 
lakossági fizetési számlacsomagot nyit. A 0 Ft-os havi számlavezetési díj feltétele a Zéró (ZO1) számlacsomag esetén min. a nettó minimálbér kétszeresének megfelelő 
összegű, a Prémium Plusz (PP3) számlacsomag esetén min. a nettó minimálbér négyszeresének megfelelő összegű havi rendszeres jóváírás, elektronikus kivonat és a 
minimum havi 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás. Kizárólag azon munkavállalók, akik munkáltatója a Budapest Bank Dolgozói Juttatások Programban Együttműködési 
megállapodással rendelkeznek a hatályos Lakossági Számlavezetés Hirdetmény feltételei szerint, Számlás Prémium250 Könnyített Kölcsön esetén a Zéró (ZO1) 
számlacsomag helyett nyithatnak Dolgozói Plusz (DPL) számlacsomagot, Számlás Prémium400 Könnyített Kölcsön konstrukció esetén Prémium Plusz (PP3) 
számlacsomag helyett Dolgozói Extra - Prémium (DX3) számlacsomagot, a jelen bekezdésben meghatározott minden egyéb feltétel vállalása esetén. A DPL 
számlacsomagban a 0 Ft-os havi számlavezetési díj feltétele min. 200 000 Ft összegű havi rendszeres jóváírás, elektronikus kivonat és a min. 30 000 Ft-os bankkártyás 
vásárlás. A DX3 számlacsomagban a 0 Ft-os havi számlavezetési díj feltétele min. a nettó minimálbér négyszeresének megfelelő összegű havi rendszeres jóváírás, 
elektronikus kivonat és a min. 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás. A további részleteket a Bank lakossági forint számlavezetési hirdetménye tartalmazza, EBKM: 0,00%. 
A fenti konstrukciók THM-jeinek meghatározása során, a Zéró (ZO1), a Prémium Plusz (PP3), a Dolgozói Plusz (DPL) és a Dolgozói Extra - Prémium (DX3) számlacsomagok 
legkedvezőbb havi számlavezetési díja, 0 Ft, került figyelembe vételre.  

Amennyiben az Ügyfél rendszeres havi jövedelme a tárgyhónap végéig nem érkezik meg a Fizetési számlára, a Fizetési számla a futamidő során megszüntetésre kerül, 
vagy a törlesztés módját az Ügyfél postai csekkre módosítja, úgy az Ügyfél a fentebb részletezett kötelezettségvállalására tekintettel biztosított árazásra való 
jogosultságot elveszti és a Bank az Ügyfél szerződésének kondíciót azon időszakra, amíg a fenti feltételeket nem teljesíti a jelen hirdetményben rögzített Prémium 
Könnyített Ajánlat (mindig a jóváhagyott konstrukció számla nélküli termék típusa) árazásának megfelelően módosíthatja. A kamatváltozásról ás és az ennek okán 
megváltozott törlesztőrészletről a Bank az esedékességet megelőzően 15 nappal tájékoztató levelet küld. Amennyiben a Bank az előzőekben részletezett módosítási 
jogával élt és az Ügyféllel kötött szerződés kondíciót a nem kedvezményes árazás szerint módosította, úgy az Ügyfél a kedvezményes árazásra, a kedvezményre jogosító 
feltételek ismételt – hiánytalan – teljesítésével érintett hónapot követő hónap törlesztési napjától válik újból jogosulttá és ezen időponttól kerül a kedvezményes árazás 
ismételten alkalmazásra a Bankkal (korábban kedvezményes árazás mellett) kötött szerződése vonatkozásában. A Bank a szerződés kondíciónak megváltozásáról ez 
utóbbi esetben is a fentebb rögzítettek szerint küld értesítést az Ügyfél részére. 

A TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM250/400 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában az Ügyfél Budapest Bank vagy Tesco Lakossági forint fizetési számlával vagy Befektetési Kártyával (továbbiakban 
Fizetési számla) rendelkezik és a kölcsön futamideje alatt rendszeres havi jövedelmét (legalább az aktuális minimálbérnek megfelelő összeget), a Fizetési számlára 
utaltatja, valamint a kölcsön törlesztését az igényléshez fizetési számlamúltként benyújtott, bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett fizetési számláról indított 
állandó átutalás vagy ugyanerre a fizetési számlára adott csoportos beszedési megbízás útján teljesíti. 
Az ügyfél a Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, hogy az előzőekben részletezett feltételeknek a kölcsön teljes futamideje alatt megfelel, illetve azokat 
fenntartja. Ugyanezen szabályok vonatkoznak arra az esetre is, amikor az ügyfél a kedvezőbb kondíciók elérése érdekében, kifejezetten a Kölcsönszerződéssel egy 
időben Tesco Számlás Prémium250 Könnyített Kölcsön konstrukció esetén Tesco Zéró (ZT1), Tesco Számlás Prémium400 Könnyített Kölcsön konstrukció esetén 
Prémium Plusz (PP3) lakossági fizetési számlacsomagot nyit. A 0 Ft-os havi számlavezetési díj feltétele a Tesco Zéró (ZT1) számlacsomag esetén min. a nettó minimálbér 
kétszeresének megfelelő összegű, a Prémium Plusz (PP3) számlacsomag esetén min. a nettó minimálbér négyszeresének megfelelő összegű havi rendszeres jóváírás, 
elektronikus kivonat és a minimum havi 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás. A további részleteket a Bank lakossági forint számlavezetési hirdetménye tartalmazza, EBKM: 
0,00%. A fenti konstrukciók THM-jeinek meghatározása során, a Tesco Zéró (ZT1), a Prémium Plusz (PP3) számlacsomagok legkedvezőbb havi számlavezetési díja, 0 Ft, 
került figyelembe vételre. 

Amennyiben az Ügyfél rendszeres havi jövedelme a tárgyhónap végéig nem érkezik meg a Fizetési számlára, a Fizetési számla a futamidő során megszüntetésre kerül, 
vagy a törlesztés módját az Ügyfél postai csekkre módosítja, úgy az Ügyfél a fentebb részletezett kötelezettségvállalására tekintettel biztosított árazásra való 
jogosultságot elveszti és a Bank az Ügyfél szerződésének kondíciót azon időszakra, amíg a fenti feltételeket nem teljesíti a jelen hirdetményben rögzített Tesco 
Könnyített Ajánlat (mindig a jóváhagyott konstrukció számla nélküli termék típusa) árazásának megfelelően módosíthatja. A kamatváltozásról ás és az ennek okán 
megváltozott törlesztőrészletről a Bank az esedékességet megelőzően 15 nappal tájékoztató levelet küld. Amennyiben a Bank az előzőekben részletezett módosítási 
jogával élt és az Ügyféllel kötött szerződés kondíciót a nem kedvezményes árazás szerint módosította, úgy az Ügyfél a kedvezményes árazásra, a kedvezményre jogosító 
feltételek ismételt – hiánytalan – teljesítésével érintett hónapot követő hónap törlesztési napjától válik újból jogosulttá és ezen időponttól kerül a kedvezményes árazás 
ismételten alkalmazásra a Bankkal (korábban kedvezményes árazás mellett) kötött szerződése vonatkozásában. A Bank a szerződés kondíciónak megváltozásáról ez 
utóbbi esetben is a fentebb rögzítettek szerint küld értesítést az Ügyfél részére. 

PRÉMIUM KÖNNYÍTTET AJÁNLAT ÉS A SZÁMLÁS PRÉMIUM250/400 KÖNNYÍTETT AJÁNLAT KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 

Fizetés módjaként kizárólag átutalás (csoportos beszedési megbízás vagy állandó átutalás) választható 

 

  


