HIRDETMÉNY
az AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium
kölcsöne
A kölcsönszerződésekhez kapcsolódó valamennyi jog
és kötelezettség átruházására került a Raiffeisen Bank
Zrt. részére 2018. október 5. napján. Az átruházást
követően módosuló feltételeket jelen dokumentum
tartalmazza.

Érvényes 2018. október 05-től

VÁLTOZNAK A 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNÖK KAMAT, DÍJ, KÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSÁRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések
rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény alapján a deviza alapú kölcsönök kamat meghatározási módja az alábbiak
szerint módosul:
· Az eredeti kamatperiódus kamatfelár periódusra módosul. Az új kamatfelár periódus, amennyiben a fordulónaptól
számított:
 hátralevő futamidő 3 éven belüli, úgy 3 év
 hátralevő futamidő meghaladja a 3 évet, de legfeljebb 9 év, úgy 3 év
 hátralevő futamidő meghaladja a 9 évet, de legfeljebb 16 év, úgy 4 év
 hátralevő futamidő meghaladja a 16 évet, úgy 5 év
- Az ügyleti kamat, kamatfelár, költségek, díjak szerződési feltételek módosítására vonatkozó rendelkezéseket a hatályos
Üzletszabályzat, valamint „Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos
változásairól” elnevezésű tájékoztató tartalmazza, mely a honlapunkon letölthető.
- A devizaalapú fogyasztói szerződés fordulónaptól alkalmazható induló kamata nem haladhatja meg az eredetileg
számítható kamatot.
Az eredetileg számítható kamat: az eredeti induló kamat és a 2014. július 19. napján az adott fogyasztói
kölcsönszerződésben alkalmazott ügyleti kamat közül az alacsonyabb kamat.
Az eredeti induló kamat:
a) a b) pont kivételével a szerződés első törlesztőrészletének esedékességekor érvényes kamat,
b) ha a pénzügyi intézmény a szerződés előre meghatározott időszakára kamatkedvezményt adott, akkor a kedvezményes
időszak lejártát követően elsőként a szerződés részévé vált kamat.
NEM IGÉNYELHETŐ KONSTRUKCIÓ ESETÉN:

Ahol a befogadási lap 2012. február 1., és 2012. március 25. közötti
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HIRDETMÉNY – AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

Kamatok, díjak, költségek

AEGON HUF Személyi Prémium kölcsöne 1A

AEGON HUF Személyi Prémium kölcsöne 2A

Éves ügyleti kamat 3A
Kiemelt jövedelem
kategóriában 4A

11,30%

12,80%

Éves ügyleti kamat
Jó jövedelmi kategóriában 4A

11,30%

12,80%

18,70%

20,56%

18,70%

20,56%

12,81%

14,53%

12,81%

14,53%

THM 5A
Kiemelt jövedelem
kategóriában
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
THM 5A
Jó jövedelmi kategóriában
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
THM 6A
Kiemelt jövedelem
kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre
THM 6A
Jó jövedelmi kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre
Kezelési díj
Folyósítási díj 7A
1A

Az Ügyleti év elején fennálló tartozás 0%-a
Az engedélyezett kölcsönösszeg 1,5%-a, minimum 43 000 Ft, maximum 308 000 Ft.

A kölcsön igénylésének alapfeltétele az ügyfél által egyidejűleg igényelt 15 000 000 Ft összeget meghaladó jelzáloghitel.

A kölcsön igénylésének alapfeltétele az ügyfél által egyidejűleg igényelt jelzáloghitel.
A kölcsön kamatperiódusa 6 hónap. A kölcsön kamata a 2011. év december 21. napján érvényes 6 havi BUBOR, mint
referenciakamat alapján került meghatározásra, melynek mértéke: 7,29%.
2A
3A

4A

Az adósminősítési kategória megegyezik az egyidejűleg elbírált jelzálogkölcsön esetében megállapított kategóriával.

A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 500 000 Ft, 3 éves időtartam. A konkrét THM a
kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel
kamatkockázatát.
5A

A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 3 000 000 Ft, 5 éves időtartam. A konkrét THM a
kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel
kamatkockázatát.
6A

7A

Esedékessége: a folyósítással egyidejűleg, a Kölcsön összegéből kerül levonásra.

Ahol a befogadási lap dátuma 2012. január 2. és 2012. január 31. közötti
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HIRDETMÉNY – AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

Kamatok, díjak, költségek

Éves ügyleti kamat 3B
Kiemelt jövedelem
kategóriában 4B
Éves ügyleti kamat
Jó jövedelmi kategóriában 4B
THM 5B
Kiemelt jövedelem
kategóriában
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
THM 5B
Jó jövedelmi kategóriában
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
THM 6B
Kiemelt jövedelem
kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre
THM 6B
Jó jövedelmi kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre
Kezelési díj
Folyósítási díj 7B

AEGON EUR Személyi AEGON EUR Személyi
Prémium kölcsöne Prémium kölcsöne és
és 2015. évi CXLV.
2015. évi CXLV.
AEGON HUF Személyi AEGON HUF Személyi
törvény hatálya
törvény alapján
Prémium kölcsöne 1B Prémium kölcsöne 2B
alapján forintosított
hatálya forintosított
volt EUR alapú
volt EUR alapú
személyi kölcsön 1B
személyi kölcsön 2B
5,67%

6,67%

11,30%

12,80%

5,67%

6,67%

11,30%

12,80%

14,52%

15,73%

18,70%

20,56%

14,52%

15,73%

18,70%

20,56%

8,01%

9,12%

12,81%

14,53%

8,01%

9,12%

12,81%

14,53%

Az Ügyleti év elején fennálló tartozás 0%-a
Az engedélyezett kölcsönösszeg 1,5%-a, minimum 43 000 Ft, maximum 308 000 Ft.

1B

A kölcsön igénylésének alapfeltétele az ügyfél által egyidejűleg igényelt 15 000 000 Ft összeget meghaladó jelzáloghitel.

2B

A kölcsön igénylésének alapfeltétele az ügyfél által egyidejűleg igényelt jelzáloghitel.

A kölcsön kamatperiódusa 6 hónap. Az EUR kölcsön kamata a 2011. év december 21. napján érvényes 6 havi EURIBOR,
mint referenciakamat alapján került meghatározásra, melynek mértéke: 1,67%. A HUF kölcsön kamata a 2011. év december
21. napján érvényes 6 havi BUBOR, mint referenciakamat alapján került meghatározásra, melynek mértéke: 7,29%.
3B

4B

Az adósminősítési kategória megegyezik az egyidejűleg elbírált jelzálogkölcsön esetében megállapított kategóriával.

A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 500 000 Ft, 3 éves időtartam, és az AEGON
Magyarország Hitel Zrt. által 2011. december 1-jén használt 309,62 HUF/EUR Törlesztési árfolyam. A konkrét THM a
kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamat
és árfolyamkockázatát.
5B

A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 3 000 000 Ft, 5 éves időtartam, és az AEGON
Magyarország Hitel Zrt. által 2011. december 1-jén használt 309,62 HUF/EUR Törlesztési árfolyam. A konkrét THM a
kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamat
és árfolyamkockázatát.
6B

7B

Esedékessége: a folyósítással egyidejűleg, a Kölcsön összegéből kerül levonásra.

Ahol a befogadási lap 2011. október 17. és 2011. december 31. közötti
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HIRDETMÉNY – AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

Kamatok, díjak, költségek

AEGON EUR Személyi AEGON EUR Személyi
Prémium kölcsöne Prémium kölcsöne és
és 2015. évi CXLV.
2015. évi CXLV.
AEGON HUF Személyi AEGON HUF Személyi
törvény hatálya
törvény hatálya
Prémium kölcsöne 1C Prémium kölcsöne 2C
alapján forintosított
alapján forintosított
volt EUR alapú
volt EUR alapú
személyi kölcsön 1C
személyi kölcsön 2C

Éves ügyleti kamat 3C
Kiemelt jövedelem
kategóriában 4C
Éves ügyleti kamat
Jó jövedelmi kategóriában 4C
THM 5C
Kiemelt jövedelem
kategóriában
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
THM 5C
Jó jövedelmi kategóriában
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
THM 6C
Kiemelt jövedelem
kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre
THM 6C
Jó jövedelmi kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre
Kezelési díj
Folyósítási díj 7C

5,90%

6,90%

10,30%

10,70%

5,90%

6,90%

10,30%

10,70%

14,81%

16,02%

17,48%

17,97%

14,81%

16,02%

17,48%

17,97%

8,27%

9,38%

11,67%

12,12%

8,27%

9,38%

11,67%

12,12%

Az Ügyleti év elején fennálló tartozás 0%-a
Az engedélyezett kölcsönösszeg 1,5%-a, minimum 43 000 Ft, maximum 308 000 Ft.

1C

A kölcsön igénylésének alapfeltétele az ügyfél által egyidejűleg igényelt 15 000 000 Ft összeget meghaladó jelzáloghitel.

2C

A kölcsön igénylésének alapfeltétele az ügyfél által egyidejűleg igényelt jelzáloghitel.

3C

A kölcsön kamatperiódusa 6 hónap.

4C

Az adósminősítési kategória megegyezik az egyidejűleg elbírált jelzálogkölcsön esetében megállapított kategóriával.

A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 500 000 Ft, 3 éves időtartam, és az AEGON
Magyarország Hitel Zrt. által 2011. szeptember 1-jén használt 276,25 HUF/EUR Törlesztési árfolyam. A konkrét THM a
kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamat
és árfolyamkockázatát.
5C

A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 3 000 000 Ft, 5 éves időtartam, és az AEGON
Magyarország Hitel Zrt. által 2011. szeptember 1-jén használt 276,25 HUF/EUR Törlesztési árfolyam. A konkrét THM a
kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamat
és árfolyamkockázatát.
6C

7C

Esedékessége: a folyósítással egyidejűleg, a Kölcsön összegéből kerül levonásra.

Ahol a befogadási lap 2011. július 11. és 2011. október 16. közötti
AEGON CHF Személyi
AEGON EUR Személyi
Prémium kölcsöne és 2015.
Prémium kölcsöne és 2015.
Kamatok, díjak, költségek
évi CXLV. törvény hatálya
évi CXLV. törvény hatálya
alapján forintosított volt CHF
alapján forintosított volt EUR
alapú személyi kölcsön 1D
alapú személyi kölcsön 1D
Éves ügyleti kamat 2D
Kiemelt jövedelem
5,30%
5,90%
kategóriában 3D
Éves ügyleti kamat
5,30%
5,90%
Jó jövedelmi kategóriában 3D
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AEGON HUF Személyi
Prémium kölcsöne 1D

10,30%
10,30%
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THM 4D
Kiemelt jövedelem
kategóriában
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
THM 4D
Jó jövedelmi kategóriában
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
THM 5D
Kiemelt jövedelem
kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre
THM 5D
Jó jövedelmi kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre

15,48%

14,74%

18,47%

15,48%

14,74%

18,47%

9,27%

9,50%

13,20%

9,27%

9,50%

13,20%

Kezelési díj
Folyósítási díj

1D

Az Ügyleti év elején fennálló tartozás 0%-a
6D

Az engedélyezett
kölcsönösszeg 1,5%-a

Az engedélyezett
kölcsönösszeg 1,5%-a

Az engedélyezett
kölcsönösszeg 1,5%-a, de
minimum 45.000 Ft,
maximum 310.000 Ft.

A kölcsön igénylésének alapfeltétele az ügyfél által egyidejűleg igényelt jelzáloghitel.

2D

A kölcsön kamatperiódusa 6 hónap.

3D

Az adósminősítési kategória megegyezik az egyidejűleg elbírált jelzálogkölcsön esetében megállapított kategóriával.

A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 500.000 Ft, 3 éves időtartam, és az AEGON Magyarország
Hitel Zrt. által 2011. március 1-jén használt 214,21 HUF/CHF, 275,59 HUF/EUR törlesztési árfolyam. A konkrét THM a
kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamat
és árfolyamkockázatát.
4D

A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 1.000.000 Ft, 5 éves időtartam, és az AEGON
Magyarország Hitel Zrt. által 2011. március 1-jén használt 214,21 HUF/CHF, 275,59 HUF/EUR törlesztési árfolyam. A konkrét
THM a kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamat
és árfolyamkockázatát.
5D

6D

Esedékessége: a folyósítással egyidejűleg, a Kölcsön összegéből kerül levonásra.

Ahol a befogadási lap 2011. április 14. előtti
AEGON CHF Személyi
Prémium kölcsöne és 2015.
Kamatok, díjak, költségek
évi CXLV. törvény hatálya
alapján forintosított volt CHF
alapú személyi kölcsön 1E
Éves ügyleti kamat 2E
Kiemelt jövedelem
5,30%
kategóriában 3E
Éves ügyleti kamat
5,30%
Jó jövedelmi kategóriában 3E
AEGON CHF Személyi
Prémium kölcsöne és 2015.
Kamatok, díjak, költségek
évi CXLV. törvény hatálya
alapján forintosított volt CHF
alapú személyi kölcsön 1E
THM 4E
Kiemelt jövedelem
kategóriában
15,48%
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
THM 4E
Jó jövedelmi kategóriában
15,48%
1 millió Ft alatti
kölcsönösszegre
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AEGON EUR Személyi
Prémium kölcsöne és 2015.
évi CXLV. törvény hatálya
alapján forintosított volt EUR
alapú személyi kölcsön 1E

AEGON HUF Személyi Prémium
kölcsöne 1E

5,70%

10,30%

5,70%

10,30%

AEGON EUR Személyi
Prémium kölcsöne és 2015.
évi CXLV. törvény hatálya
alapján forintosított volt EUR
alapú személyi kölcsön 1E

AEGON HUF Személyi Prémium
kölcsöne 1E

14,60%

18,47%

14,60%

18,47%

5
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THM 5E
Kiemelt jövedelem
kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre
THM 5E
Jó jövedelmi kategóriában
1 millió Ft feletti
kölcsönösszegre

9,27%

9,31%

13,20%

9,27%

9,31%

13,20%

Kezelési díj
Folyósítási díj 6E

Az Ügyleti év elején fennálló tartozás 0%-a
Az engedélyezett
kölcsönösszeg 1,5%-a

Az engedélyezett
kölcsönösszeg 1,5%-a

Az engedélyezett kölcsönösszeg
1,5%-a, de minimum 45.000 Ft,
maximum 310.000 Ft.

A kölcsön igénylésének alapfeltétele az ügyfél által egyidejűleg igényelt jelzáloghitel.
A kölcsön kamatperiódusa 6 hónap.
3E Az adósminősítési kategória megegyezik az egyidejűleg elbírált jelzálogkölcsön esetében megállapított kategóriával.
4E A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 500.000 Ft, 3 éves időtartam, és az AEGON Magyarország
Hitel Zrt. által 2011. március 1-jén használt 214,21 HUF/CHF, 275,59 HUF/EUR törlesztési árfolyam. A konkrét THM a
kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamat
és árfolyamkockázatát.
5E A hirdetményben feltüntetett THM érték az alábbi esetre érvényes: 1.000.000 Ft, 5 éves időtartam, és az AEGON
Magyarország Hitel Zrt. által 2011. március 1-jén használt 214,21 HUF/CHF, 275,59 HUF/EUR törlesztési árfolyam. A konkrét
THM a kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamat
és árfolyamkockázatát.
6E Esedékessége: a folyósítással egyidejűleg, a Kölcsön összegéből kerül levonásra.
1E
2E

MINDEN KONSTRUKCIÓ ESETÉN
Díjak, költségek

AEGON CHF Személyi
Prémium kölcsöne

AEGON EUR Személyi
Prémium kölcsöne

AEGON HUF Személyi
Prémium kölcsöne

Elő- és végtörlesztési díj 1F
(ha az előtörlesztés
Az előtörleszteni kívánt tőke
Az előtörleszteni kívánt tőke
Az előtörleszteni kívánt tőke
időpontja és a kölcsön
0,5%-a, maximum az
0,5%-a, maximum az
0,5%-a, maximum az
lejáratának időpontja közötti előtörlesztett összeg hátralevő előtörlesztett összeg hátralevő előtörlesztett összeg hátralevő
időtartam nem hosszabb,
futamidőre számított kamata
futamidőre számított kamata
futamidőre számított kamata
mint 1 év)
Elő- és végtörlesztési díj 1F
(ha az előtörlesztés
Az előtörleszteni kívánt tőke
Az előtörleszteni kívánt tőke
Az előtörleszteni kívánt tőke
időpontja és a kölcsön
1%-a, maximum az
1%-a, maximum az
1%-a, maximum az
lejáratának időpontja közötti előtörlesztett összeg hátralevő előtörlesztett összeg hátralevő előtörlesztett összeg hátralevő
időtartam hosszabb, mint 1
futamidőre számított kamata
futamidőre számított kamata
futamidőre számított kamata
év)
Szerződésmódosítási díj 2F (a
mindenkor hatályos
43 000 Ft
Üzletszabályzatban
meghatározott esetekben)
Különeljárási díj 2F
(a mindenkor hatályos
43 000 Ft
Üzletszabályzatban
meghatározott esetekben)
AEGON HUF Személyi
AEGON CHF Személyi
AEGON EUR Személyi
Díjak, költségek
Prémium kölcsöne
Prémium kölcsöne
Prémium kölcsöne

Késedelmi kamat

Az esedékességkor meg nem fizetett tőketartozás után az ügyleti kamat plusz évi 6 %,
maximum a hitelszerződésben rögzített ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3
százalékponttal növelt mértéke
Az esedékességkor meg nem fizetett kamat-, költségtartozások után évi 6 %, maximum a
hitelszerződésben rögzített ügyleti kamat másfészeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt
mértéke
206 Ft/levél

Felszólító levél költsége 2F
Ügyintézési díj II. (igazolás,
4000 Ft/alkalom
engedély kapcsán) 3F
4F
VIBER költség
12.000 Ft/alkalom
1F Az Ügyfélnek forintban kell megfizetnie a törlesztési számlára. Nem kell a díjat megfizetni:
ha 12 hónap alatt egy alkalommal teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot
ha az előtörlesztés a kamatperiódus-váltás napjára esik.
2F Az Ügyfélnek forintban kell megfizetnie a törlesztési számlára
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3F
4F

A díj esedékessége: az igazolás kiadását megelőzően.
A díj esedékessége: VIBER utalás teljesítése előtt.

NEM AZ AEGON ÁLTAL FELSZÁMÍTOTT DÍJAK
Díjak, költségek
Közjegyzői díj

AEGON Személyi Prémium kölcsöne (devizanemtől függetlenül)
A kölcsönszerződésről készült egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba
foglalásának díja és költsége. Mértéke a közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály alapján
ügyértéktől és közjegyzőtől, közjegyzői irodától függően változhat.

AZ AKCIÓK LEÍRÁSA
2018. október 5-től 2018. november 30-ig késedelmi kamat nem kerül felszámításra.
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