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Annuitás módszere
Olyan törlesztési mód, mely során az ügyfél minden kamatperiódusban azonos összegő törlesztı részletek
megfizetését vállalja. Az annuitásos törlesztési mód másik fontos jellemzıje, hogy a törlesztésre
folyamatosan csökkenı kamat, és növekvı tıketartalommal kerül sor.
Fennálló tartozás
Az adott kölcsönügyletbıl aktuálisan fennálló, már lejárt és esedékes, valamint a még nem esedékes
tartozást együtt jelenti.
Futamidı
Az az idıtartam, amely alatt az ügyfél részletekben visszafizeti (törleszti) a hitelt a kamatokkal és az
egyéb hiteldíjakkal együtt. Minél hosszabb a futamidı, annál alacsonyabb a havi törlesztırészlet,
azonban összességében több kamatot kell fizetni.
Futamidı növelése
A havi törlesztırészlet mértéke tartósan csökkenthetı a futamidı növelésével. Futamidı növelés esetén
figyelembe kell venni, hogy ezzel az eredeti lejárathoz képest hosszabb idıre kötelezi el magát az ügyfél
a hitel/kölcsön törlesztésére, így összességében nagyobb kamat, illetve egyéb díj, teher megfizetésére
vállal kötelezettséget a teljes futamidıre vetítve. A futamidı növelése nem azonos mértékben csökkenti
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elmondható, hogy azonos mértékő futamidı növelés annál jobban csökkenti a havi törlesztırészletet, minél
rövidebb a hitel hátralévı futamideje, illetve minél alacsonyabb a hitel kamata. Futamidı növelés esetén a
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kötelezettségvállaló nyilatkozatot is kellett tenni az ügylethez, a futamidı növelésre vonatkozó
megállapodás tekintetében is szükséges a közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele.
Hiteldíj
A hiteldíj a kölcsön futamideje alatt az ügyfél által megfizetett egyszeri díjak és a futamidı alatt
rendszeresen fizetendı díjak (költségek) összessége.
Egyszeri díjak különösen:
•

Közjegyzıi munkadíj (jelzáloghiteleknél és bizonyos esetekben fedezetlen személyi kölcsönöknél)

•

Földhivatali ügyintézés díja (jelzáloghiteleknél)

•

Tulajdoni lap TAKARNET rendszeresen történı lekérésének díja szerzıdéskötést követıen
(jelzáloghiteleknél)

Rendszeres díjak:
•

Kamat

•

Vagyonbiztosítás díja (jelzáloghiteleknél)
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Ideiglenes törlesztırészlet csökkentés
A törlesztırészlet csökkentés idıszaka alatt az ügyfél a Bankkal kötött megállapodás alapján a kölcsön
tényleges havi törlesztésénél ideiglenesen alacsonyabb összeget fizet meg a Bank számára. A
tıketartozás a fizetési könnyítés idıszaka alatt folyamatosan emelkedik a meg nem fizetett kamat
összegével, ezáltal minél hosszabb ideig veszi igénybe az Adós a törlesztırészlet csökkentést, annál
nagyobb mértékben emelkedik a fizetési könnyítés idıszakának lejártát követıen a havi törlesztés.
Ingatlan piaci értéke
A piaci érték (más megfogalmazásban: forgalmi érték) egy eladásra kínált ingatlan esetében az az ár,
melyen normál piaci feltételek mellett, átlagos értékesítési idıtávon belül, egy hajlandóságot mutató eladó
és egy hajlandóságot mutató vásárló között az gazdát cserél. Amennyiben a fenti esetek együttesen nem
teljesülnek, úgy nem piaci értékrıl beszélünk.
Ingatlan likvidációs értéke
A likvidációs érték az az ár, amelyen 90 napon belül értékesíthetı egy adott ingatlan. A likvidációs érték az értékesítésre rendelkezésre álló idıszak korlátozott rövidsége miatt - alacsonyabb, mint az ingatlan
piaci értéke.
Kamatkockázat
A 2015. február 1-je után ingatlanfedezet nélkül nyújtott hitelek esetében a szerzıdésben rögzített kamat
a futamidı végéig rögzített, így ennek a konstrukciónak nincs kamatkockázata.
Az ingatlanfedezetes hitelek árazása a 3, illetve a 6 havi BUBOR értékéhez, mint referencia kamathoz
kötött (referencia kamat + szerzıdés teljes futamidejére rögzített felár).
A referenciakamat futamideje 3, illetve 6 hónapos, a kölcsön ügyleti kamata a referenciakamat
futamidejének fordulónapját megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes 3, illetve 6 havi
BUBOR változását azzal megegyezı mértékben követi.
A referenciakamat emelkedése növeli a havi törlesztés összegét. Ez a változás az Ön számára – mivel
ezeket az ingadozásokat nem lehet elıre kiszámítani - kockázatot jelent. Ezt a kockázatot nevezik
kamatkockázatnak. Emiatt nagyon fontos, hogy az igényelt hitelösszeg a háztartás teherviselı
képességének gondos mérlegelésével kerüljön megállapításra.
Készfizetı kezesség
A készfizetı kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az adós (adóstárs) nem tesz eleget a
szerzıdésben vállalt, elsıdleges fizetési kötelezettségeinek, akkor maga fog teljesíteni, fizetni az adós
(adóstárs) helyett. A készfizetı megjelölés arra utal, hogy a banknak a kezesség, mint biztosíték
érvényesítésével nem kell megvárni azt, hogy az adós (adóstárs) elleni behajtás eredménytelen legyen.
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Közjegyzıi okirat
A közjegyzıkrıl szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró okirat, amely közhitelesen tanúsítja az
okiratba foglalt tényeket és azok valóságnak való megfelelését. A közjegyzıi okirat a hitelezéssel
összefüggésben lehet úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerı) nyilatkozat, amely az
ügyfél közjegyzı elıtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerzıdés alapján. Vagy arra is
lehetıség van, hogy a kétoldalú kölcsönszerzıdés kerüljön közjegyzıi okiratba foglalásra.
Központi Hitelinformációs (KHR) rendszer
Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) (régi nevén: Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer
rövidítve BAR) BISZ Zrt. által üzemeltetett olyan adós nyilvántartó rendszer, amelybe a törvényi
elıírásoknak megfelelıen a Bank ügyfelei adatait továbbítja a hitelszerzıdés megkötését követıen. A KHRre vonatkozó részletes információkat megtalálja a KHR-re vonatkozó tájékoztató anyagban.
Közös Ingatlan Értékesítés
A Bank a hitel/kölcsön visszafizetésére képtelen adósok részére lehetıséget biztosít a hitel/kölcsönügylet
mögötti ingatlanfedezet Bankkal közösen történı értékesítésére. A megoldás elınye az ügyfél számára,
hogy sikeres értékesítés esetén elkerülhetı az ingatlan kényszerértékesítése.
Nemzeti Eszközkezelı
A Nemzeti Eszközkezelı (továbbiakban: NESZ), valamint a Bank együttmőködési megállapodást kötött a
hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, rászoruló természetes személyek
lakhatási problémáinak megoldása érdekében.
A jogszabályi feltételeknek megfelelı Ügyfelek kezdeményezhetik a Banknál ingatlanuk eladását a NESZ
részére. A Bank a kérés beérkezését követıen egyedi eljárás keretében dönt az ingatlan NESZ által
történı megvásárlására vonatkozó kérés támogatásáról.
A NESZ a korábbi adós/zálogkötelezett részére bérleti jogot biztosít az adott ingatlanra, az Ügyfél és a
NESZ között létrejött bérleti szerzıdésben rögzített bérleti díjjal.
Az ingatlanra a hiteladósnak, vagy a zálogkötelezettnek korlátozott ideig visszavásárlási joga van.
Takarnet rendszer
A földhivatalokat összekötı számítógépes hálózat, amely lehetıséget biztosít az ingatlannal kapcsolatos
egyes dokumentumok (tulajdoni lap, esetenként térképmásolat) elektronikus lekérdezésére.
Teljes vagy részleges elıtörlesztés
Az ügyfelek jogosultak a kölcsön futamideje alatt bármikor a kölcsön teljes vagy részleges
visszafizetésére. Az elıtörlesztéssel kapcsolatos költségek megtérítésével kapcsolatban a bank külön díjat
számít fel. A kölcsön kamatának, díjának, vagy költségének ügyfél számára kedvezıtlen módosítása
esetén az ügyfél díjmentes teljes elıtörlesztésre jogosult.
Tıketartozás
Az elsı törlesztésig a Bank által folyósított kölcsönösszeg, azt követıen annak az Ügyfél által megfizetett
törlesztırészletek tıketartalmával csökkentett összege.
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Vagyonbiztosítás
A vagyonbiztosítási szerzıdésekben a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy az elıre meghatározott
jövıbeli esemény bekövetkeztétıl függıen az eseménybıl eredı kár esetén a biztosított részére
szolgáltatást, azaz kártérítést nyújt, míg a biztosítási szerzıdést megkötı személy díj fizetésére kötelezi
magát.
Váratlan élethelyzet
Váratlan élethelyzetnek tekinthetı:
•

adós vagy adóstárs, vagy házastársuk munkanélkülisége,

•

ha az adós/adóstárs munkabére / jövedelme (ide értve a GYES/GYED, illetve nyugdíjazás miatti
jövedelem csökkenést is) az átütemezendı hitel eredeti jóváhagyásakor figyelembe vett
jövedelemhez képest minimum 25%-kal csökkent munkaidı csökkentés vagy munkahelyváltás
miatt,

•

az eredeti jóváhagyás óta eltelt idıben az adós/adóstárs rokkant státuszba került, ami jelentıs –
legalább 25%-os - jövedelem-csökkenést okozott,

•

vagy adós/adóstárs illetve házastársaik halála,

•

igazolt keresıképtelenség,

•

Vis major

•

Természeti katasztrófa (természeti csapások, pl. árvíz) esetén az illetékes hatóságtól (pl.:
Önkormányzat jegyzıje, Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság) szükséges igazolás,
amelyen igazolja, hogy a kár természeti csapás miatt keletkezett.
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