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EBKM: 0,00%. A számlacsomagok az első éves kedvezmények biztosítása érdekében
Komfort Extra (KFE)és Zéró Extra (ZRE) számlacsomagokban nyílnak. Amennyiben
a Munkavállalói Együttműködési Program keretében Komfort vagy Zéró lakossági forint fizetési számla kerül megnyitásra, a Bank a számlanyitástól számított egy éven
keresztül a számlavezetést havi számlavezetésidíj-mentesen – függetlenül az elektronikus kivonat meglététől, valamint a POS vásárlás összegétől – nyújtja a megnevezett
számlacsomagok egyikét, ezen felül nem számít fel első éves bankkártya díjat (fő- és
társkártya esetén) a fizetési számlához tartozó bankkártya után. A promócióban részt
vevő fizetési számlacsomagok a Komfort fizetési számlacsomag (KFE-KOM), a Zéró fizetési számlacsomag (ZRE-ZRO), melyek a mindenkor hatályos „Lakossági számlavezetés
hirdetmény - Munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodás - részben felsorolt
kedvezményekkel nyithatók. A Dolgozói Programban elérhető számlacsomagok első
éves kedvezményeinek biztosítása érdekében a számlacsomagok Komfort Extra és Zéró
Extra számlacsomagokban nyílnak meg. A tájékoztatás nem teljes körű. A számlacsomagok részletes leírását és teljes körű feltételeit a Lakossági számlavezetés hirdetmény és a Lakossági forint vagy deviza fizetési számla általános szerződési feltételek,
valamint az Üzletszabályzat tartalmazza.
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A kedvezményes első éves kártyadíj feltétele, hogy a bankkártya a kibocsátástól számított
60 napon belül aktiválásra kerüjön. A számlák érvényességi ideje 1+3 év, ezt követően
Bázis csomagba fordulnak át.
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Komfort számlacsomag első éves alap havidíja 0 forint, az első évet követően havi
570 forint, az alapdíj összegét csökkentheti az elektronikus kivonat kedvezménye, illetve
havonta az elszámolási időszakban a 30.000 forint összegű bankkártyás vásárlás kedvezménye (290 Ft/hó ) A számlacsomag igénybe vételének feltétele, hogy havonta minimum
a nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezzen a számlára. Amennyiben az
elszámolási időszakban nem érkezik a Bankszámlára a minimum minimálbérnek megfelelő rendszeres jövedelem, akkor a Bank a mindenkori bruttó minimál bér 1,4%-ának
(2017-ban 1.785 Ft.) megfelelő korrekciós díjat számít fel.
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Zéró számlacsomag kedvezményes csomagdíj feltétele havi nettó 150.000 Ft jóváírás.
A Zéró Extra csomag alap havidíja 280 forint, az alapdíj összegét csökkentheti az elektronikus kivonat kedvezménye, illetve havonta az elszámolási időszakban a 30.000 forint
összegű bankkártyás vásárlás kedvezménye. (0 Ft) Amennyiben az elszámolási időszakban nem érkezik a Bankszámlára 150.000 Ft jóváírás, akkor a Bank a mindenkori bruttó
minimál bér 2%-ának (2017-ben 2550 Ft.) megfelelő korrekciós díjat számít fel.
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A kamat mértéke függ az igénybevett kamatkedvezmény mértékétől, amely a
maximális kamat/kamat-felárból vonódik le.
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2017.01.01. napjával vagy azt követően beadott igénylések esetén, az első kamatperiódusra vonatkozó árazásának meghatározásakor a Budapest Bank a 2016.12.28 napján érvényes 6 havi BUBOR mértékét alkalmazza, azaz: 0,42%-ot. A kamat mértéke a 2016.03.01.
napján hatályos kamat-felár és az alkalmazott 6 havi BUBOR összege.
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6 hónapos referencia-kamatlábhoz kötött hitel esetén a kamat mértéke a referencia kamatláb és a kamatfelár összegeként kerül meghatározásra. A referencia kamat 6 havonta
árazódik, mely hatással van az ügyfélkamatra, azt növelheti vagy csökkentheti, mely módosulás nem minősül a Bank egyoldalú szerződésmódosításának. A kamatfelár mértéke
a futamidő során változatlan. Abban az esetben, amennyiben az Ügyfél kamat-felár kedvezményt vesz igénybe, melynek feltételét nem teljesíti az Ügyfél a vizsgált időszakban,
abban az esetben a kamat-felár mértéke megemelkedik a vizsgálat időpontját követő
esedékességtől a kamat-felár kedvezmény nélküli kamat-felárra.
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Egyenlítő hitel 5 millió forint vagy afeletti hitelösszeg esetén elérhető. Egy Ügyfél egy időben csak egy Egyenlítő hitellel rendelkezhet!
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Reprezentatív példa új autóra: 3.000.000 Ft finanszírozás, 60 hónap futamidő, 3,49% kamat, THM 3,64%, 54.562 Ft havi törlesztés, visszafizetendő teljes összeg 3.280.720 Ft,
a lízing teljes díja 280.720 Ft; max. 6 éves használt autóra: 1.250.000 Ft finanszírozás,
60 hónap futamidő, 4,99% kamat, THM 5,35%, 23.584 Ft havi törlesztés, visszafizetendő teljes összeg 1.422.040 Ft, a lízing teljes díja 172.040 Ft; 6-12 éves használt autóra: 1.250.000 Ft finanszírozás, 60 hónap futamidő, 5,99% kamat, THM 6,41%, 24.161 Ft
havi törlesztés, visszafizetendő teljes összeg 1.456.660 Ft, a lízing teljes díja 206.660
Ft - önrész min. 20%, forint alapú, referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású (a futamidő alatt fix kamatfelárral), zárt végű pénzügyi lízing finanszírozás. Ügyleti kamatláb
= 3 havi BUBOR + 3,11% (új autó) ill. 4,61%/5,61% (használt autó) kamatfelár, érvényes
2017.03.01-től 2017.03.31-ig. Az ügyleti kamatláb mértéke az ajánlat készítésének naptári negyedévét megelőző hónap utolsó munkanapja előtti második napon érvényes
referencia-kamatláb figyelembe vételével készült, érvényes legkésőbb az adott naptári
negyedév utolsó napjáig. A lízing teljes díjában foglalt díj összege 7000 Ft. A gépjárműre
casco biztosítás kötése szükséges. Bizonyos feltételek mellett nem szükséges casco
biztosítást kötni. Független állapotfelmérés bankfióki szerződéskötés esetén készül,
annak megállapításaiért a Bank nem vállal felelősséget.
A kalkulációk eredményei kizárólag figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a finanszírozást a mindenkori bírálat feltételei alapján nyújtja. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát,
meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt, és a feltételek változása esetén módosulhat.
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A hirdetés a 2017.05.15. – 2017.08.31. közötti, Budapest Bank fiókban vagy weboldalunkon
keresztüli Prémium Kölcsön Számlával konstrukciók igénylésére vonatkozik.
Reprezentatív példa:

A választott kamatkedvezmény konstrukció kedvezmény mértéke az Ügyfél által igényelt
kölcsön maximum kamat/Kamatfelár mértékéből vonódik le. A kamatkedvezményre
vonatkozó feltételek a Bank folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a feltételek a vizsgált
időszak valamely hónapjában nem teljesülnek, úgy a Bank a kedvezményt megvonja,
és a következő vizsgált időszak első napjától a normál, azonos hitelcélú, hitelösszegű
és kamatperiódusú standard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően számítja fel az ügyleti kamatláb mértékét. A kedvezmény megvonásáról a Bank írásban
értesíti az ügyfelet. Kamatkedvezménybe történő visszalépésre nincs lehetőség, a feltételeknek való újra megfelelés esetén sem. Az Ügyfél minden olyan esetben elveszti
a kamatkedvezményt mértékét, amikor az Önhibáján kívüli okból nem tudja teljesíteni
a feltételeket. A fentiekből eredő kamatváltozás nem tekintendő a bank részéről egyoldalú szerződésmódosításnak. Amennyiben az Ügyfél már rendelkezik a Budapest Banknál
a kamatkedvezményes konstrukciók feltételéül szabott termék(ek) valamelyikével úgy azt
a Budapest Bank teljesített feltételnek veszi. A termékek meglétének vizsgálata a hitel
futamideje alatt ebben az esetben is fentiek szerint.
A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió forintra, 20 éves futamidejű hitelekre vonatkozik. A THM értéke nem
tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitel igényléséhez a fedezeti ingatlanra vonatkozóan
vagyonbiztosítás megléte vagy megkötése szükséges. A kalkuláció eredményei kizárólag
figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja. A THM
mértékek a 2017.03.01. napján hatályos kondíciók alapján kerültek meghatározásra.
Reprezentatív példa: hitelösszeg 5.000.000 Ft, 240 hó futamidő, 4,17%-os kamat és
30.777 Ft havi törlesztővel a visszafizetendő teljes összeg 7.386.349 Ft, a hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót 2.386.349 Ft,
a kamat típusa változó, a THM: 4,4%. A törlesztőrészletek száma: 240. A jelzáloghitel
fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre. Az Adósnak rendelkeznie kell az ingatlanra vonatkozó lakásbiztosítással és a banknál vezetett fizetési
számlával. Hitelező: Budapest Bank Zrt.

Különleges feltételek:
• 3 millió Ft feletti folyósított kölcsönösszeg
• Budapest Dolgozói Prémium Exkluzív számlacsomag nyitása
• min. nettó 250.000 Ft jövedelem
• min. 3 éves munkaviszony vagy vállalkozói múlt

Hitelösszeg

Futamidő

Kamat
mértéke és
típusa

Havi törlesztő

Visszafizetendő
teljes összeg

A hitel teljes díja
(ideértve annak részét
képező díjat, jutalékot,
költséget és adót)

THM

3.000.000 Ft

60 hó

évi 7,5%,
rögzített

60.644 Ft

3.638.640 Ft

638.640 Ft

7,9%

Feltételek: Budapest Bank Lakossági fizetési számla megléte, vagy havidíjmentes Dolgozói Prémium Exkluzív (DPX) számlacsomag nyitása. A 0 Ft-os havi számlavezetési
díj feltétele a min. 250.000 Ft összegű havi rendszeres jóváírás. A további részleteket
a Bank hatályos Lakossági forint számlavezetési hirdetménye tartalmazza. EBKM:
0,00%. A kölcsön törlesztésének módjaként csoportos beszedési megbízás vagy állandó
átutalás választható.
Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. Az aktuális feltételeket és kondíciókat a Bank mindenkor hatályos Budapest Bank Személyi Kölcsön
Termékcsaládra vonatkozó hirdetményei tartalmazzák. A Bank a kölcsönt a mindenkori
hitelbírálat feltételei alapján nyújtja.
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A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyona fordulónapi záró piaci értékének portfóliók közötti megoszlási aránya a következő: Aktív portfólió 76,24%, Bebiztosító portfólió 23,76%.

14

A 281/2001. XII. 26 Korm. rendelet 24. § 2. bekezdésében foglalt jogszabályi előírások
szerint közzétett nyugdíjpénztári teljesítmény 2016. évre, illetve 2007-2016 és 2002-2016
közötti időszakra vonatkozó adatai. A tíz és tizenöt éves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

15

Kérjük, vegye figyelembe azon összegeket is, amelyeket 2017-ben esetleg más
önkéntes nyugdíjpénztárba, és/vagy (önsegélyező) egészségpénztárba befizet,
mivel több önkéntes nyugdíjpénztárban egyszerre történő megtakarítás esetén
az igénybe vehető maximális adóvisszatérítés összege évi 150.000 Ft. Továbbá,
ha önkéntes nyugdíjpénztári és/vagy (önsegélyező) egészségpénztári tagsággal, nyugdíj-előtakarékossági számlával és nyugdíjbiztosítással is rendelkezik,
az adó-visszatérítés összege együttesen nem haladhatja meg a 280.000 Ft-ot.

PÁRATLAN
KEDVEZMÉNYEKKEL
JÖVŐT ÉPÍTENI?
HIDD EL, LEHETSÉGES!

Érd el te is a Budapest Bank folyamatos
kedvezményeit!

A Budapest Bank csoport eredményesen és felelősen működtetett
pénzintézet, amely megőrizve ügyfelei bizalmát 2016-ban is nyereségesen, a kulcsszegmensekben növekedést elérve működött.
A munkavállalók a Budapest Bank és a munkáltató által kötött
Együttműködési Megállapodásnak köszönhetően igényelhetik a
Bank kedvezményes termékeit és szolgáltatásait.

MILYEN KEDVEZMÉNYEK VEHETŐK IGÉNYBE?
Kapcsolatunk alapja a rendkívül kedvező lakossági fizetési számla
a Komfort Extra és Zéró Extra (KFE/ZRE)1 számlacsomag. Ennek
legfőbb kondíciói:
• Első évben díjmentes betéti fő- és társkártya, a második
évtől 50% kedvezmény a betéti főkártya éves díjára2
• Első évben havidíjmentes számlavezetés3, 4
• Első évben 2 db jogszabály szerinti díjmentes ATM
készpénzfelvétel 300.000 Ft értékig (nyilatkozattétel esetén)

DE NEM CSAK SZÁMLACSOMAGBAN KÍNÁLUNK
VERSENYKÉPES ALTERNATÍVÁT:

THM8:
6 hónapos kamatperiódussal: 3,5% - 4,5%
5 éves kamatperiódussal: 5,1% - 6,1%
10 éves kamatperiódussal: 6,1% - 7,2%

3.

• 6 havi kamatperiódusú hitel esetén, a kamat-felár mértéke
a futamidő alatt állandó, vagyis nem változik9.

BUDAPEST ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

• Építési hitelek esetén, a még ki nem folyósított kölcsönrész
után, nem kell kamatot fizetned. A Budapest Banknál nincs
rendelkezésre tartási jutalék!

Kezdd el minél előbb a nyugdíjcélú megtakarítást, amellyel nem
csak nyugdíjas éveid anyagi biztonságáról és az életszínvonalad
megtartásáról gondoskodhatsz, de számos kedvezmény is vár rád.

• Kamatkedvezmény-konstrukcióinkon felül, hitelét igényelheted
Egyenlítő Hitel-ként is, ahol egyedülálló módszerrel
a bankszámlán lévő egyenleg után kedvezményt biztosítunk10!

Miért érdemes a Budapest Önkéntes
Nyugdíjpénztárt választanod?

• Hosszú távon tudod rögzíteni a kamat mértékét. A választásodtól függően 5 vagy akár 10 évre!
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1. BUDAPEST BANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELEI
Jelzáloghitel-megoldásaink segítenek lakáscéljaid megvalósításában!

HITELCÉLOK:
Új vagy használt lakás vásárlása

•

Új lakás építés

•

Felújítás, korszerűsítés, bővítés

Kamatperiódus
6 havi6
5 éves
10 éves

kamat mértéke5
2,92% - 4,17%
4,49% - 5,74%
5,49% - 6,74%

A kamat mértékét csökkentheted feltételek vállalása esetén:
Kamatkedvezmény Kamatkedvezmény Kamatkedvezmény Kamatkedvezmény
Megnevezés
1 (KK1)
2 (KK2)
4 (KK4)
5 (KK5)

Kedvezmény
mértéke

0,50% (50 bp)

A Dolgozói Együttműködési Program keretében a kedvező bankfióki
ajánlatainkból további 0,5% kamatkedvezményt biztosítunk neked!

• 110.000 Ft havi
rendszeres
jóváírás
• Budapest Bank • 300.000 Ft havi
rendszeres
Életbiztosítás
jóváírás
vagy Jelzálog
• havonta 2
Hitelfedezeti
darab csoport
biztosítás
beszedési
megkötése
megbízás
(PPI)
teljesülése
• havonta 2
darab csoport
beszedési
megbízás
teljesülése
0,75% (75 bp)

1,00% (100 bp)

• 300.000 Ft havi
rendszeres
jóváírás
• Jelzálog
Hitelfedezeti
biztosítás
megkötése
(PPI)
• havonta 2
darab csoport
beszedési
megbízás
teljesülése
1,25% (125 bp)

•

Itt jó helyen van a pénzed: piaci összehasonlításban
a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár a legjobb pénztárak
között van hozam és megbízhatóság szempontjából.

•

A befektetés hozama kamatadó-és EHO-mentes!

•

Akár 150.000 forintnyi adókedvezményt kaphatsz az egyéni
befizetések után!13

MESSZE AZ INFLÁCIÓ FELETTI HOZAMOK!14, 15
9%
8%
7%

•

Autókereskedőtől és magánszemélytől is vásárolhatsz

•

Használt autó esetén díjmentes állapotfelmérést végez műszaki
partnerünk, amelynek eredményét megismerheted

6%

•

A kedvezményes beépített cascóval a biztosításra fordított havi
összeg is csökkenthető (opció)

4%

5%

8,47%

3%

3,13%

2%

Néhány példa ajánlatainkból:

VEHETŐ KAMAT/KAMAT-FELÁR
2. IGÉNYBE
KEDVEZMÉNY7 MÉRTÉKEK

Feltétel

Autóvásárlás előtt állsz? Mielőtt döntenél, kérd kedvezményes
autófinanszírozási ajánlatodat a Budapest Banktól!

VÁSÁROLJ AUTÓT, MOST AKÁR 6,59% KAMATRA!

KAMAT MÉRTÉKE 5 – 40 FT MILLIÓ HITELÖSSZEG KÖZÖTT:

• 110.000 Ft havi
rendszeres
jóváírás
• havonta 2
darab csoport
beszedési
megbízás
teljesülése

THM: 7,9% – 24,9%12

• Forint alapú kölcsön.

LAKÁSCÉLÚ HITELEK

•

SZEMÉLYI KÖLCSÖN

MIÉRT ÉRI MEG A BUDAPEST BANK
JELZÁLOGHITELEIT VÁLASZTANI?

1%
Futamidő

THM

3.000.000 Ft

60 hónap

57.567 Ft

5,94%

Használt autó,
az autó életkora 0-2 év

1.250.000 Ft

60 hónap

23.987 Ft

6,09%

Használt autó,
az autó életkora 2-4 év

1.250.000 Ft

60 hónap

25.280 Ft

8,44%

Használt autó,
az autó életkora 4-7 év

1.250.000 Ft

60 hónap

26.064 Ft

9,85%

Használt autó,
az autó életkora 7-12 év

1.250.000 Ft

60 hónap

26.800 Ft

11,17%

Új autó

Portfólió

Biztosított portfólió

Aktív portfólió

0%

Havi
törlesztés

Finanszírozott
összeg

2016. dec/dec. infláció

2016
Hozam

Aktív

8,47%

Bebiztosító

3,13%

10 éves (2007-2016)
Infláció
1,80%

Átlaghozam
6,63%
6,28%

Infláció
3,22%

15 éves (2002-2016)
Átlaghozam
7,91%
6,29%

Infláció
3,86%

Dolgozói kedvezményeinkkel könnyebben valósíthatod meg
céljaidat! Miért költenél többet?

Konkrét ajánlatért, hiteligénylésért keresd
kollégáinkat a Lízingvonalon:
06 1 450 0000
lizingvonal@budapestbank.hu

Üdvözlettel:
Budapest Bank

HIDD EL, LEHETSÉGES!

