
H I R D E T M É N Y  
a CASPER Consumer Finance Zrt. által a 2011. évi LXXV. számú törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó 

hitelkeret-szerződés költségeiről és díjairól 
 

Kihirdetve: 2016. november 02. 
Érvényes: 2017. január 02. napjától visszavonásig 

 
 

Devizanem HUF 

Ügyleti kamatláb az árfolyamrögzítés alkalmazási időszakában 3 havi BUBOR 

Kamatperiódus 3 hónap 

Kezelési költség 0,- Ft 

 

 

A közszférában dolgozók kamattámogatásának mértéke – az 57/2012. (III.30. ) Kormányrendeletben meghatározott jogosultság fennállása 

esetén – az árfolyamrögzítés időszaka alatt 

Kamattámogatás éves mértéke – gyermeket nem nevelő esetében1 3 százalékpont 

Kamattámogatás éves mértéke – gyermeket nevelő esetében 3 százalékpont és további 1 százalékpont gyermekenként 

 
1A kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatának mértékét. A közszférában dolgozó támogatott gyűjtőszámlán a 

kamattámogatásra jogosultság időtartama alatt a kamattámogatás mértékével csökkentett mértékű ügyleti kamat kerül tőkésítésre. 
 

Az ügyleti kamatláb mértéke a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontját követően megegyezik a CASPER Consumer Finance Zrt. 

által a kapcsolódó devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitelre meghatározott piaci kamat mértékével. 

 
A 2014. évi LXXVII. törvény szerint forintosított kölcsönszerződések esetében a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától 

számított 60. hónapot követően, valamint a 2014. évi LXXV. törvény 4. § (8) bekezdésében meghatározott időpontot követően az ügyleti kamatláb 

mértéke megegyezik a CASPER Consumer Finance Zrt. által a kapcsolódó forint alapú kölcsönszerződésre meghatározott, referenciakamathoz kötött 

piaci kamat mértékével. 
 

 

Előtörlesztési díj: 

A kölcsön futamidő vége előtti teljes visszafizetése esetén fizetendő előtörlesztési díj mértéke 0,- Ft. 

 
Szerződésmódosítási díj:  

Az ügyfél kérésére történő bármilyen szerződésmódosítás esetén a módosítás egyszeri díja 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint.  

 

Kamat számítása és megfizetése: 
Az árfolyamrögzítés időtartama alatt: 

Az ügyleti kamat mértéke kamatperiódusonként automatikusan változó mértékű. Az egyes kamatperiódusok a naptári negyedévekhez igazodnak, egyenként 3 hónapos 

időtartamúak (ettől eltérően az első kamatperiódus a kölcsön folyósításának napjától az adott negyedév utolsó napjáig, míg az utolsó kamatperiódus az adott naptári 

negyedév első napjától az árfolyamrögzítéssel érintett időszak záró napjáig tart). Az ügyleti kamat az éves kamatperiódusok alatt nem változtatható. Az ügyleti kamat 
mértéke a 3 havi BUBOR változásával kamatperiódusonként, minden naptári negyedév 1. napján (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra vagy egyébként 

munkaszüneti napra esik, úgy az ezt követő munkanapon) automatikusan változik. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontjáig a gyűjtőszámla-hitel 

folyósításából keletkező kölcsön összege 3 havonta, minden naptári negyedév utolsó napján, az utolsó kamatperiódus tekintetében pedig a rögzített árfolyam 

alkalmazási időszakának utolsó napján emelkedik az ügyleti kamat 3 havi lejárt összegével. Az ügyleti kamat a kölcsön összegét növeli, tőkésedik és az ezzel 

megnövekedett kölcsönösszeg válik az ügyleti kamatszámítás alapjává. 
Az árfolyamrögzítés időtartamát követően: 

A gyűjtőszámla-hitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés után felszámított ügyleti és késedelmi kamatot a CASPER Consumer Finance Zrt. 30/360-as bázison számítja (30 

napos hónap, 360 napos év). A kamatszámítás kezdő napja a folyósítást követő nap, utolsó napja a visszafizetés napja. Amennyiben a fizetési határidők (tőke és 

járulékok) munkaszüneti napra esnek, úgy az azt megelőző munkanapot kell a fizetési határnapnak tekinteni.  
A CASPER Consumer Finance Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy az ügyfél vagy az ügylet kockázatának függvényében a meghirdetett kondícióktól eltérjen. 

Az adott kölcsönügylethez tartozó teljes hiteldíj mutató a hitelkeret-szerződés aláírásakor előre nem határozható meg. A teljes hiteldíj mutató táblázattal kapcsolatos 

részletes információt az alábbi telefonszámon nyújtunk: 06-1-885-5600 

A CASPER Consumer Finance Zrt. fizetési késedelem esetén (tőke és ügyleti kamat) a késedelem időtartamára a lejárt tőketartozás után az ügyleti kamat + 6% / év, a 
lejárt ügyleti kamattartozás után pedig 6 % / év késedelmi kamatot számít fel. 

 

 

Egyéb díjak: 
 Évenkénti egyszeri egyenlegközlő levél díja ingyenes; 

 Egyenlegközlő levél megküldésének díja az előtörlesztés megvalósulása esetén  ingyenes; 

 Egyenlegközlő levél megküldésének díja, amennyiben nem kerül sor előtörlesztésre 2.000,- Ft; 

 A havi zárlati díj mértéke 0,- Ft; 

 Esedékességi nap módosítása (szerződés prolongálása) 0,- Ft; 
 Késedelmes fizetéssel kapcsolatos levelezés díja levelenként – egyszerű/ajánlott levélpostai küldemény esetén 1.000,- Ft; 

 Késedelmes fizetéssel kapcsolatos levelezés díja levelenként – tértivevényes küldemény esetén 1.200,- Ft; 

 Kölcsönszerződés felmondása esetén a szerződés normál állapotba való visszaállításával kapcsolatos adminisztrációs díj:  5.000,- Ft; 

 Tulajdoni lap lekérésének díja  3.600,- Ft; 
(Mindenkori mértéke megegyezik az 1996. évi LXXXV. tv., a 176/2009. FVM rendelet és a TakarNet Szolgáltatási Szerződés Általános Szolgáltatási Feltételek „A” 

mellékletében jelzett díjjal, amelyet a Földhivatal számít fel a szolgáltatásért.) 

 

Az ügyfél kérésére történő dokumentáció-kiadási díj:  
 az ügyfél részére bankinformáció/vélemény kiadásának díja  3.750,- Ft; 

 minden egyéb szerződéshez tartozó dokumentum utólagos megküldésének díja 1.000,- Ft. 

 

 

Behajtási költségek:  
Felmondást megelőző behajtási tevékenység esetén a behajtás költsége legfeljebb bruttó 36.000,- Ft, melyet a CASPER Consumer Finance Zrt. a Ptk. megfelelő 

rendelkezései (az 1959. évi IV. Tv, régi Ptk. 318. § (1), illetve a 2013. évi V. Tv., új Ptk. 6:142-144, 6:180 (2) bekezdése), valamint az Üzletszabályzat 2.4.2. pontjai 

alapján az Ügyfélre terhel. 

 
 

Túlfizetések visszautalásának rendje: 

Az Ügyfél számláján a teljes tartozás rendezésekor keletkező túlfizetések 500,- Ft-ot el nem érő összegét a CASPER Consumer Finance Zrt. az Ügyfél részére nem 

utalja vissza. Az 500,- Ft-ot meghaladó összegű túlfizetés visszautalása a CASPER Consumer Finance Zrt. választásától függően postai úton, vagy az ügyfél írásos 
nyilatkozatában megjelölt bankszámlaszámra történik. 

 

 

Jelen hirdetmény a kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi! 


