
Termék

Elérhető konstrukciók

Devizanem

Felhasználás

Igénylési feltételek

Speciális feltétel

Futamidő

Igényelhető hitelösszeg

Kamat mértéke

Kamat típusa:

Folyósítási jutalék

Késedelmi kamat

Kölcsön folyósítása

Kölcsön törlesztése

Teljes hiteldíj mutató

Havi törlesztőrészlet:

Hitel teljes díja

Visszafizetendő teljes 

összeg

1) a kölcsön futamideje 3 év

2) kölcsön összege 500.000Ft

91_106_2009_BU_06_2018.02.01

Hatályos: 2018.02.01

22,75%

18 276 Ft

173 889 Ft

673 889 Ft

24,63%

18 967 Ft

188 156 Ft

688 156 Ft

A törlesztőrészletek megfizetése (tőke, kamat) havonta egyenlő részletekben 

kizárólag forintban történik az Ön FHB Banknál

vezetett technikai törlesztő számláról, amelyről a Bank automatikusan szedi be az 

esedékes törlesztőrészlet összegét.

Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás vállalása mellett Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás nélkül

Legalább havi 80.000 Ft összegű  rendszeres jóváírás teljesítése a Banknál vezett lakossági 

Posta Bankszámlán és a feltételek teljes futamidő alatti fenntartása.
-

18,49% 21,19%

Rögzített, a teljes futamidő alatt fix.

1% 1%1%

A kiváltandó hiteleket nyújtó pénzintézet által megadott (technikai/bank) számlára, 

keretjellegű hiteleknél az Ügyfél bankszámlájára, hitelkártyaszámlájára. 

Szabadfelhasználású rész folyósítása a Banknál vezetett Posta lakossági bankszámlájára 

történik.

A kiváltandó hiteleket nyújtó pénzintézet által megadott (technikai/bank) számlára, 

keretjellegű hiteleknél az Ügyfél bankszámlájára, hitelkártyaszámlájára. 

Szabadfelhasználású rész folyósítása  az Ügyfél által megjelölt bármely 

magyarországi Banknál vezetett bankszámlára történik.

A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendeletben 

Ügyleti kamat*1,5+3%, de legfeljebb a 2009. évi CLXII. törvény által meghatározott, a személyi kölcsönökre vonatkozó mindenkor hatályos teljes hiteldíj mutató (THM) maximális mértéke.

A kölcsön folyósítása egyösszegben, forintban történik az FHB Banknál vezetett Posta lakossági bankszámlájára.
A kölcsön folyósítása az Ügyfél által megjelölt bármely magyarországi Banknál 

vezetett bankszámlára történik.

22,75%

173 889 Ft

24,63%

188 156 Ft

A törlesztőrészletek megfizetése (tőke, kamat) havonta egyenlő részletekben 

kizárólag forintban történik az Ön FHB Banknál

vezetett technikai törlesztő számláról, amelyről a Bank automatikusan szedi be az 

esedékes törlesztőrészlet összegét.

A törlesztőrészletek megfizetése (tőke, kamat) havonta egyenlő részletekben kizárólag forintban történik az Ön 

FHB Bank által

vezetett Posta lakossági bankszámlájáról, amelyről a Bank automatikusan szedi be az esedékes törlesztőrészlet 

összegét.

673 889 Ft 688 156 Ft

* A THM a feltételek változása esetén a jövőben módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön 

18 276 Ft 18 967 Ft

A törlesztőrészletek megfizetése (tőke, kamat) havonta egyenlő részletekben kizárólag 

forintban történik az Ön FHB Bank által 

vezetett Posta lakossági bankszámlájáról, amelyről a Bank automatikusan szedi be az 

esedékes törlesztőrészlet összegét.

AZ POSTA ÁLTAL NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK

Jelen vázlatos tájékoztató a Posta termékeinek összehasonlíthatóságát támogatja. A részletes feltételeket a Posta Üzletszabályzata, az Általános Szerződési Feltételek, az Ügyféltájékoztatók és Hirdetmények tartalmazzák!

Posta Személyi Kölcsön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Fedezet nélkül nyújtott, havonta törlesztendő, szabad felhasználású hitelösszeg a kis összegű finanszírozási igényekre.

Posta Személyi Kölcsön jövedelem átutalás vállalása mellett Posta Személyi Kölcsön jövedelem átutalás nélkül

18,49% 21,19%

A hitelt igényelheti a 21. életévét betöltött cselekvőképes, a Bank által meghatározott feltételeknek megfelelő magyar állampolgár. Amennyiben az Adós életkora a hitel lejáratakor meghaladná a 65 

évet, abban az esetben 21 évesnél idősebb és a hitel lejáratakor 65 évét nem betöltött Adóstárs bevonása szükséges.

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) negatív információval szereplő Ügyfél nem hitelezhető.

Legalább havi 80.000 Ft összegű  rendszeres jóváírás teljesítése a Banknál vezett lakossági Posta 

Számlacsomagjáról és a feltételek teljes futamidő alatti fenntartása.
-

Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fedezet nélkül nyújtott, havonta törlesztendő, lakossági hitelek kiváltására szolgáló, részben szabad felhasználású hitelösszeg.

HUF

Szabadfelhasználás Hitelkiváltás, részben szabadfelhasználás

A hitelt igényelheti a 21. életévét betöltött cselekvőképes, a Bank által meghatározott feltételeknek megfelelő magyar állampolgár. Amennyiben az Adós életkora a hitel lejáratakor 

meghaladná a 65 évet, abban az esetben 21 évesnél idősebb és a hitel lejáratakor 65 évét nem betöltött Adóstárs bevonása szükséges.

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) negatív információval szereplő Ügyfél nem hitelezhető.

200 000 – 1 000 000 Ft

24-84 hónap
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