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Kondíciós lista, hirdetmény 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. „Dupla akció” személyi kölcsön 

 

 
Jelen hirdetmény a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. „Dupla akció” személyi kölcsön kondícióit tartalmazza.  
 

Az itt nem részletezett költségeket, kamatokat, díjakat, jutalékokat és egyéb feltételeket a DUNA 
TAKARÉK BANK Zrt. mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. Jelen hirdetmény a DUNA 
TAKARÉK BANK Zrt. mindenkor hatályos, hitel üzletág kondíciós listájával együtt érvényes. 
 
A „Dupla Akció” személyi kölcsön hirdetményben közzétett kondíciói, a 2017.11.20. és 2018.01.31. 
között, a Duna Takarék Bank Zrt. fiókjai által befogadott hitelkérelmekre vonatkozik. 
 

 
 

Igényelhető kölcsön összege: 300 000 Ft  -  2 000 000 Ft 

Futamidő: 24 hó – 84 hó 

 
 

Díj megnevezése Mértéke 

Kamat évi *: 

8,9 %  
A Duna Takarék Bank Zrt. meglévő ügyfeleinek, 
amennyiben a Duna Takarék Bank Zrt-nél vezetett 
lakossági számlára minimum 50 000 Ft jövedelem érkezik 

9,8 %  egyéb esetekben 

Kamatozás típusa: 

legfeljebb 3 éves  
futamidejű személyi kölcsön 

fix 

3 évet meghaladó 
futamidejű személyi kölcsön 

változó, 3 éves kamatperiódusban fix 
kamatozású. Kamatmódosítás a H1K 
kamatváltoztatási mutató figyelembe 
vételével történhet. 

Folyósítási díj: 
1%, maximum 20 000 Ft.  
A Duna Takarék Bank Zrt. meglévő ügyfeleinek a folyósítási díj 
elengedésre kerül.  

THM 

 

11,52 %           (500 000 Ft, 8,9% kamat és 3 év futamidő esetén) 
11,21 %           (2 000 000 Ft, 9,8% kamat és 5 év futamidő esetén)          
 

A THM számítás során Duna Standard lakossági folyószámla 
számlavezetési díjával és a hitel folyósítási díjával kalkulálva. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos 
jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása esetén a 
mértéke változhat. A THM mutató nem tükrözi a hitel kamatkockázatát! 

 
 

*: Az akció keretein belül új ügyfélnek minősül   
 

 aki a 2017.11.20. és 2018.01.31. között benyújtott hiteligényléskor nem rendelkezik számlakapcsolattal 
Bankunknál, de a jelen hirdetmény hatálya alatt a Bank ügyfelévé válik  
 

 akinek a 2017.11.20. és 2018.01.31. között benyújtott hiteligényléstől számítva, legalább 12 hónapja nincs 
számlakapcsolata a Bankkal, de a jelen hirdetmény hatálya alatt a Bank ügyfelévé válik. 
 

 
A „Dupla Akció” személyi kölcsön, az igénylő DUNA TAKARÉK BANK Zrt-nél már fennálló, korábbi kölcsönének a 
kiváltására nem használható fel.  
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Reprezentatív példák lakossági személyi kölcsönökre 

 
Reprezentatív példa „Dupla Akció” személyi kölcsön esetében. A hitelkamat típusa, a legfeljebb 3 éves futamidejű 
hitelnél fix kamatozású, 3 évet meghaladó futamidejű hitelnél változó, 3 éves kamatperiódusban fix kamatozású. 
 

a kölcsön összege 
(hitel teljes összege) 

a kölcsön 
futamideje 

hitel kamat 
(évi) 

havi törlesztő-
részlet  

fizetendő 
teljes összeg 

a hitel teljes 
díjában foglalt díj, 

jutalék, költség 

THM* 
teljes hiteldíj 

mutató 

500 000 Ft 3év 8,9% 15 920 Ft 588 466 Ft 88 466 Ft 11,52% 

2 000 000 Ft 5év 8,9% 41 580 Ft 2 531 830 Ft 531 830 Ft 10,20% 

500 000 Ft 3év 9,8% 16 090 Ft 596 165 Ft 96 165 Ft 12,53% 

2 000 000 Ft 5év 9,8% 42 350 Ft 2 585 513 Ft 585 513 Ft 11,21% 

 
A táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a pontos adatokat a Bank a szerződéskötés napján állapítja 
meg. A kölcsön kamata a hitel futamideje alatt, a szerződésben meghatározott módon módosulhat, ezáltal a 
feltüntetett törlesztőrészletek mértéke is változhat.  
 
*: A THM számítás során Duna Standard lakossági folyószámla számlavezetési díjával és a hitel folyósítási díjával 
kalkulálva. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 
történt, a feltételek változása esetén a mértéke változhat. A THM mutató nem tükrözi a hitel kamatkockázatát! 
 

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fiókhálózata: 

 
 Bajna   Jánossomorja 
 Budapest, Aulich u.  Máriakálnok 
 Dorog   Mosonmagyaróvár 
 Dunasziget  Moson Üzletház 
 Esztergom  Nyergesújfalu 
 Felcsút  Piliscsév 
 Fertőszentmiklós  Püski 
 Gyermely  Sárisáp 
 Győr-Belváros  Székesfehérvár 

 Győr Központi fiók  Tát 

 Halászi  Tokod 
 
 
 

Jelen megjelenés nem minősül ajánlattételnek és kizárólag a tájékoztatást és a figyelem felkeltését szolgálja. A 
tájékoztatás nem teljes körű, részletes információk, valamint további termékeink és szolgáltatásaink megtalálhatóak 
a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fiókjaiban és a www.dunatakarek.hu oldalon. Az ajánlat nem helyettesíti a Bank 
ügyfélminősítési eljárását, hitelképességi vizsgálatát és hitelbírálati folyamatát, a Bank számára nem jelent 
szerződéskötési kötelezettséget. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja, a hitelt a mindenkori hitelbírálat feltételei 
alapján nyújtja. 
 
 
 
 
 

Központi információ: 
 

: 9022 Győr, Árpád út 93. : 96 / 550-720 web: www.dunatakarek.hu email: kozpont@dunatakarek.hu 
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