HATÁLYOS: 2021. október 1.

Az ÁSZF 1.sz. melléklete

OPEN CREDIT Zrt.
Kondíciós lista
a) Ügyleti kamat: 5 % - 20 %
b) Kezelési költség: az aktuálisan fennálló tőketartozásra vetítve legfeljebb 1,5 % / év
c) Folyósítási jutalék: maximum. 1 % a folyósítás összegére vetítve, de maximum 500 ezer Ft a teljes
ügyletre vetítve (lehívások számától függetlenül)
d)

Módosítási díj: rendelkezésre tartási időszak alatt max. a szerződött hitelösszeg 1,0%-a, és max.
500 ezer Ft,
rendelkezésre tartási időszakot követően max. a fennálló tőketartozás 1,0%-a, de max.
500 ezer Ft

e)

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4 % / év

f) Hitelbírálati díj: 0,05 % az igényelt hitelösszegre vetítve, de maximum 25.000 Ft
g) Előtörlesztési díj: maximum az előtörlesztett összeg 3 %-a
h)

Késedelmi kamat: ügyleti kamat + ((jegybanki alapkamat + 8 %) * 2)

GUHP hitel konstrukció keretében alkalmazott díjak, jutalékok
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a GUHP hitel konstrukció keretében hitel felvevő ügyfél óvadék fizetésére
kötelezett, valamennyi Refinanszírozási Kölcsön mindenkori teljes (folyósított) állományára vetített 3
(három) százalékának megfelelő összeg.
Ezúton rögzítjük, hogy a GUHP hitel konstrukció keretében hitel felvevő ügyfelek vonatkozásban az ezen
konstrukciók keretében létrejött kölcsönszerződések egyoldalú díjmódosításának a mértéke nem haladhatja
meg a hitelkonstrukció által megengedett maximális mértéket.

Forint alapú változó kamatozás
Alapkamat
Refinanszírozási kamatfelár

3 havi BUBOR
RKV 2.1 változó
vagy
fix 2,32%/év
Alapkamat + Refinanszírozási kamatfelár
max. 6,0%/év

Refinanszírozási kamat
Pénzügyi Vállalkozás által felszámítható
kamatfelár
Ügyleti kamat
Alapkamat + Refinanszírozási kamatfelár + 6,0 %
Forint alapú fix kamatozás
Refinanszírozási kamat fix mértéke

legfeljebb 5 éves futamidő esetén: 4,03%/év
5 év (+1 nap) - 10 éves futamidő esetén:
4,34%/év
10 év (+1 nap) - 15 éves futamidő esetén:
4,68%/év
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max. 6,0%/év
Refinanszírozási kamat fix mértéke + 6,0 %
legfeljebb 1,5%/év
o max. 1% az adott folyósítás összegére vetítve; o
max. 500 ezer forint összesen a teljes ügyletre
vetítve, a lehívások számától függetlenül.
o a rendelkezésre tartási időszak alatt max. a
szerződött hitelösszeg 1,0%-a, és max. 500 ezer
forint;
o a rendelkezésre tartási időszakot követően max.
a fennálló tőketartozás 1,0%-a és max. 500 ezer
forint
0,4%/év
0,05 % az igényelt hitelösszegre vetítve, de
maximum 25.000 Ft
maximum az előtörlesztett összeg 3 %-a
A késedelmes összeg után felszámítható maximális
kamat=ügyleti kamat+((JAK+8%)*2)^11

