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Változó kamatozású fogyasztói hitelek ügyleti kamatlábának megállapítása 

 

 

Minden fogyasztói hitel esetén a kölcsönszerződés (esetleg annak módosítása) rögzíti az ügyleti 

kamatláb szerződéskori mértékét, meghatározásának módját, változásának pontos leírását. 

 

 

A Bank fogyasztói hitelek esetén jellemzően az alábbi típusú változó ügyleti kamatokat alkalmazza: 

 

 2012.04.01-től kezdődően szerződött 3 havi Buborhoz kötött változó kamatozású hitelek 

esetén (ide értve a korábban kötött másféle, de később ilyenné átszerződött hitelt is): 

Az adott szerződésben alkalmazott ügyleti kamatláb a szerződéskötés dátumához igazodóan 3 havonta 

automatikusan változik az alábbiak szerint: A tárgyidőszakra érvényes kamatláb mértéke megegyezik 

a fordulónapot (tárgyidőszak első napját közvetlenül) megelőző naptári hónap utolsó munkanapja 

előtt 2 nappal érvényes „3 hónapra jegyzett BUBOR” mérték kamatfelárral növelt értékével. Ennek 

megfelelően például egy január 15-én kötött szerződés ügyleti kamatlába 3 havonta, minden év április 

15-én, július 15-én, október 15-én és január 15-én változik, és a változás dátumtól 3 hónapig érvényes 

ügyleti kamatláb megegyezik az adott év kamatváltozás hónapjának megfelelő sornak és a „Fogyasztói 

kölcsönök 2012.04.01-től 3h Bubor” oszlopnak metszésében megtalálható érték kamatfelárral növelt 

értékével. 

 Átváltó hitelek és forintosítás előtt változó kamatozású forintosított devizahitelek esetén: 

Az adott szerződésben alkalmazott ügyleti kamatláb mértéke a naptári (tárgy)negyedévre (azaz a 

naptári negyedév első napjától az utolsó napjáig terjedő időszakra) megegyezik a naptári 

(tárgy)negyedévet közvetlenül megelőző naptári negyedév utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 

„3 hónapra jegyzett BUBOR” mérték kamatfelárral növelt értékével. Ennek megfelelően 

szerződéskötés dátumától függetlenül ezen hitelek ügyleti kamatlába 3 havonta, minden év január 1-

jén, április 1-jén, július 1-jén és október 1-jén változik, és a változás dátumtól 3 hónapig érvényes 

ügyleti kamatláb megegyezik az adott év kamatváltozás hónapjának megfelelő sornak és a „Fogyasztói 

kölcsönök 2012.04.01-től 3h Bubor” oszlopnak metszésében megtalálható érték kamatfelárral növelt 

értékével. 

 Forintosítás előtt fix kamatozású forintosított devizahitelek esetén: 

Az adott szerződésben alkalmazott ügyleti kamatláb mértéke a forintosítás során meghatározott 

referencia kamat periódus alapján negyedévente automatikusan változik az alábbiak szerint: A 

tárgyidőszakra érvényes ügyleti kamatláb mértéke megegyezik a fordulónapot (tárgyidőszak első 

napját közvetlenül) megelőző naptári hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes „3 hónapra 

jegyzett BUBOR” mérték kamatfelárral növelt értékével. Ennek megfelelően szerződéskötés dátumától 

függetlenül ezen hitelek kamata 3 havonta, minden év február 1-jén, május 1-jén, augusztus 1-jén és 

november 1-jén változik, és a változás dátumtól 3 hónapig érvényes ügyleti kamatláb megegyezik az 

adott év kamatváltozás hónapjának megfelelő sornak és a „Fogyasztói kölcsönök 2012.04.01-től 3h 

Bubor” oszlopnak metszésében megtalálható érték kamatfelárral növelt értékével. 
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 2012.04.01. előtt szerződött 3 havi Buborhoz kötött változó kamatozású hitelek esetén: 

Az adott szerződésben alkalmazott ügyleti kamatláb mértéke a naptári (tárgy)negyedévre (azaz a 

naptári negyedév első napjától az utolsó napjáig terjedő időszakra) megegyezik a naptári 

(tárgy)negyedévet közvetlenül megelőző naptári negyedév utolsó előtti munkanapján érvényes „3 

hónapra jegyzett BUBOR” mérték kamatfelárral növelt értékével. Ennek megfelelően szerződéskötés 

dátumától függetlenül ezen hitelek kamata 3 havonta minden év január 1-jén, április 1-jén, július 1-jén 

és október 1-jén változik, és a változás dátumtól 3 hónapig érvényes ügyleti kamatláb megegyezik az 

adott év kamatváltozás hónapjának megfelelő sornak és a „Vállalkozói és 2012.04.01 előtt kötött 

fogyasztói kölcsönök 3h Bubor” oszlopnak metszésében megtalálható érték kamatfelárral növelt 

értékével. 

 Jegybanki alapkamathoz kötött változó kamatozású hitelek esetén: 

Az adott szerződésben alkalmazott ügyleti kamatláb mértéke a mindenkor hatályos jegybanki 

alapkamat kamatfelárral növelt értékével egyezik meg. 

 

Kérdés esetén forduljon bizalommal banki ügyintézőjéhez, akik készséggel áll rendelkezésre, és az Ön 

konkrét ügyletére vonatkozóan részletes tájékoztatást nyújt. 

 

Kinizsi Bank Zrt. 


