
Az Erste Bank Hungary Zrt. lakáscélú hiteleinek összehasonlító táblája
PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL HITELBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL[1] IS

A HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMAT 
TÁMOGATÁSA [2]LAKÁSHITEL ÁTHIDALÓ HITEL

Ki veheti igénybe? Minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi természetes személy, aki legalább 100.000 Ft nettó jövedelmet vagy nyugdíjat tud igazolni, melynek a hitel törlesztési számlájára való 
érkeztetését vállalja és megfelelő ingatlanfedezetet tud felajánlani.

Milyen célra?
Lakásépítés, új és használt lakás vásárlása, 

telekvásárlás, lakásfelújítás, bővítés, korszerűsítés

Lakásépítés, új vagy használt lakás vásárlása,
Tanya, birtokközpont, vagy preferált kistelepülés területén lévő lakás korszerűsítése és/vagy 

bővítése

Mekkora összeget?
4 M Ft - 100 M Ft 4 M Ft – 15 M Ft

Mennyi időre? [7]

• minden kamatperiódus esetén: 4-30 év
• 15 éves fix kamatú hitel esetében: 15 év
• 20 éves fix kamatú hitel esetében: 20 év

1-2 év 5-25 év

Türelmi időt igényelhet-e?
Nem

Elfogadható fedezetek köre Elfogadható fedezetek: lakás, családi ház; sorház, ikerház, üdülő, hétvégi ház, beépítetlen építési telek, garázs. [5]

Hitel devizaneme: HUF

Mekkora kamat és THM[4]?

9,29%-10,33% (THM: 9,75%-10,89%) 18,73%(THM:21,56%) 3% (THM: 3,10%)

Jár -e kamattámogatás? Nem
Igen, 25 évig

Tőketörlesztés módja A törlesztő részletet (tőke, kamat) az ügyfél 
lakossági forint bankszámlájáról, vagy 

devizaszámlájáról fizeti meg.
Az ügyfél csak kamatot fizet, a tőketörlesztés az ingatlan 

értékesítésekor, vagy a futamidő végén történik

A kamattámogatott kölcsön kizárólag forintban törleszthető. A törlesztő részlet (kamat, tőke,
kezelési költség) összegét az ügyfél lakossági forint bankszámlájáról fizeti meg.

Kamatozás
• Kamatperiódus: 5 év, 10 év

• Futamidő alatt végig fix kamatozás
6 hónap 5 év

A szerződés formája Közokiratba foglalt kölcsön- és jelzálogszerződés vagy tartozáselismerő nyilatkozat

A hitelfelvétel kapcsán 
felmerülő költségek[6]

Folyósítási jutalék
Értékbecslési díj

A fedezetül szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának és térképmásolatának díja
A földhivatali bejegyzések díja

A kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díja



[1]

z új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016 (II. 10.) kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 17/2016 (II. 10.) Kormányrendelet rögzíti.

–

6 havi kamatperiódusú, valamint 5 és 10 éves kamatperiódusú j
a THM értékét 12 millió forint kölcsönösszegű 15 éves futamidejű egyenletes törlesztésű hiteltermékre kell

meghatározni tekintettel arra, hogy a termék csak 15 éves futamidővel igényelhető. a THM értékét 12 millió forint kölcsönösszegű 20 éves futamidejű egyenletes törlesztésű hiteltermékre
kell meghatározni tekintettel arra, hogy a termék csak 20 éves futamidővel igényelhető.

2023. április 1. napján hatályos
: 15,85

A fenti THM értékek kiszámítása 5 és 10 éves kamatperiódusú, valamint 15 éves fix kamatú és 20 éves fix kamatú
piaci lakáshitelek esetén a 2023. május 1. napján hatályos kondíciókkal került meghatározásra.

Bankunk a 2013. július 3-tól befogadott hitelek esetében az akció visszavonásáig nem számít fel folyósítási jutalékot, valamint az értékbecslési díjat az ügyfél részére visszatéríti az Akciós Hirdetményi feltételek teljesülése
esetén.
[7] A minimum futamidő 6 havi kamatperiódusú hitel esetén 4 év, 5 éves kamatperiódusú hitel esetén 5 év, míg 10 éves kamatperiódusú hitel esetén 10 év. A 15 éves fix kamatú lakáshitel esetén a futamidő 15 év. A 20 éves fix kamatú
lakáshitel esetén a futamidő 20 év.

Kérjük, hogy felelősségteljesen fontolja meg hitelfelvételi döntését, figyelembe véve a háztartás teljes teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni - jövedelmi
helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek
ajánlattételnek, és a termékekre vonatkozó tájékoztatás nem teljes körű. A fent felsorolt hiteltermékek kondícióit az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. a magánszemélyek részére
nyújtott hitelek kondícióiról szóló aktuális Hirdetményei, Ügyféltájékoztatói, és Üzletszabályzata tartalmazzák. A bank fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. A bank a
kölcsön nyújtásáról a beadott dokumentumok alapján a saját hitelbírálata alapján dönt. Az Ügyféltájékoztatók és a Hirdetmények az Erste Bank fiókhálózatában, valamint a
www.erstebank.hu internetes oldalán egyaránt elérhetőek.
A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat
(https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing, a https://alk.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo és a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem oldalon)
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