TAKARÉK CSOPORT ÁTAL NYÚJTOTT Hitelkártya
Takarék Hitelkártya
Devizanem

HUF

Leírása

A Hitelkártya a Hitelintézet által a Főkártyabirtokos kérésére kibocsátott
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amelynek birtokosa az alapjául
szolgáló Hitelkeret terhére és erejéig fizetési műveletet kezdeményezhető.

Kártya Típusa

MasterCard Electronic

Kártya érvényessége

3 év

Igénylési feltételek

Főkártyát igényelhet minden 18. életévét betöltött személy, aki 3 hónapja
bármely magyarországi banknál lakossági bankszámlával rendelkezik és a
számlavezetés tényét a lakossági bankszámlakivonat benyújtásával igazolja,
legalább 6 hónapos folyamatos, határozott idejű munkaviszonnyal
rendelkezik, vagy igazolt, rendszeres jövedelemszerző tevékenységet folytat.
Legalább havi nettó minimálbért elérő rendszeres jövedelemmel
rendelkezik. Felső életkori korlát nincs.

Kiegészítő szolgáltatások

-

Igényelhető Hitelkeret

100 000 Ft - 1 000 000 Ft

ATM Készpénzfelvételi limit

150 000 Ft (3 db /nap)

Vásárlási limit

150 000 Ft (5 db/nap)

Biztosítás

165 Ft (Opcionálisan igényelhető biztosítás, a szolgáltatás igénylésétől
kezdődően havonta felszámításra kerülő díj)

Főkártya éves díj

4 990 Ft

Kártyapótlás díj

737 Ft

Kártya újragyártás díj

2 118 Ft

Kártya letiltás díja

0 Ft

PIN kód újragyártás díj

600 Ft

Sürgősségi Készpénzfelvétel díja

-

Fordulónap

minden hónap utolsó napja

Türelmi időszak

15 nap

Fizetési határidő

Türelmi időszak utolsó napja

Minimum fizetendő összeg

5% minimum 2 713 Ft

Havi hitelkamat

2,223%

Éves hitelkamat

6 havi BUBOR + 26,41%, jelenleg 26,68%

Késedelmi kamat

Ügyleti kamat + 6,00%*

Hitel teljes díja**

92 222 Ft

Fogyasztó által fizetendő teljes összeg**

467 222 Ft

THM**

32,97%

Külföldön ill. nem HUF-ban végzett tranzakciók
elszámolása

1 000 Ft + 3% + 0,6%

Pénzvisszatérítés kedvezmény

1%, Havonta legfeljebb 400 000 Ft összesített vásárlási összegig
érvényesíthető kedvezmény

*Késedelmes teljesítés esetén, a Hirdetményben meghatározott mérték, azonban a Hitelintézet nem számít fel magasabb
késedelmi kamatot, mint az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a 2009. évi CLXII.
törvény által meghatározott, a hitelkártyákra vonatkozó mindenkor hatályos teljes hiteldíj mutató (THM) maximális mértéke.
**A THM kiszámítása 375.000 Ft összegű, teljes kihasználtságú 1 éves futamidejű hitelkártyára történt.

