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TISZTELT ÜGYFELÜNK!  

A Budapest Bank, mint a TESCO Pénzügyi Partner szolgáltatója különös hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei számára a lehető legjobb megoldást nyújtsa, legyen 
szó bármilyen banki termékről.  
Különösen így van ez a hitelek felvételekor, amikor nem csak ügyfeleink igényeit, de lehetőségeit is épp olyan fontos mérlegelni, adott esetben akár szigorú, más 
pénzintézetekhez képest kedvezőtlenebb feltételeket írva elő.  
A hitel felvétele azonban mindig több szereplős. A Bank mérlegelése mellett szükség van arra is, hogy Ön is helyesen döntsön! Éppen ezért kérjük, hogy a 
hiteltermék kiválasztásánál alapos körültekintéssel járjon el! Tudjuk, hogy ez nem mindig egyszerű, ezért összeállítottunk az Ön számára egy rövid listát, ami egy 
esetleges hiteligénylés kapcsán segíthet a helyes döntés meghozatalában.  
Mindezek alapján a következő szempontokra hívjuk fel figyelmét:  
 Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges jövőbeni csökkenésének lehetőségét!  

 Ne vegyen fel újabb kölcsönt addig, míg előre meg nem tervezi, hogyan és mennyi idő alatt fogja azt biztonsággal visszafizetni.  

 A legtöbben hitelfelvételi döntésüket a hitelfelvételkor aktuális törlesztőrészletekre alapozzák, azonban nem veszik számításba az esetleg hátrányos 
árfolyam- és kamatváltozások lehetőségét, mely a már meglévő és újonnan felvenni szándékozott hitelek esetén egyaránt fennállhat. Győződjön meg tehát 
arról is, hogy érti-e a kamat-, illetve árfolyamváltozásban rejlő kockázatokat, hogy azok miképpen befolyásolják a jövőben az Ön törlesztőrészleteit.  

 A felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg a háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni-jövedelmi 
helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is.  

 Fontolja meg továbbá, hogy eredményezhet-e alacsonyabb törlesztési terhet több hitelének összevonása egy alacsonyabb törlesztőrészletű konstrukcióba.  
 
Minden esetben gondoljon további biztosítékokra, így például az opcionális hitelfedezeti biztosítás lehetőségére, amely bizonyos nem várt eseményekre nyújthat 
teljesítési garanciát. A felelős hitelezési környezet kialakítása nemcsak a Bank feladata, abban az Ön megfontolt döntése is közrejátszik. Mindenkinek egyéni 
felelőssége tehát, hogy saját és háztartása fizetőképességének megfelelően döntsön a hitelfelvételről.  
Javasoljuk, hogy minden esetben alaposan tanulmányozza át az adott hitelkonstrukció Általános Szerződési Feltételeit / Üzletszabályzatát, és kérdezze meg a 
Bank munkatársait az Ön számára nem érthető fogalmakról, feltételekről, kockázatokról!  
Minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat!  
 
A hitelfelvétellel kapcsolatos döntéséhez segítséget nyújthat Önnek a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) található 
háztartási költségvetés-számító program, hitelkalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok.  
 
Módosítások a szövegben vastag betűvel szedve találhatók. 
 
A 2020.03.18-ig beadott kölcsönigénylések alapján 2020.04.06-tól megkötött szerződések esetén a jelen hirdetményben meghatározott konstrukciók kondíciói az 
érvényesek azzal, hogy a hivatkozott folyamatban lévő kölcsönigénylésekre azonban az igénylési, a dokumentációs és az igényelt konstrukciókhoz kapcsolódó 
kiegészítő feltételek tekintetében az igénylés befogadásakor hatályos hirdetmények rendelkezései az irányadóak. A Tesco Személyi Kölcsön Termékcsalád 
konstrukciói 2020.04.06-tól nem igényelhetők. 
 
 
TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

A THM számítás alapja 

700.000-6.000.000 12-84 5,65 9,9 0,0 0,0 9,3 – 10,4 
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 hónap 
futamidőre 

 
TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

A THM számítás alapja 

700.000-6.000.000 12-84 5,65 7,5 0,0 0,0 7,4 – 7,8 
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 hónap 
futamidőre 

 
TESCO KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-2.990.000 12-84 5,65 22,1 0,0 0,0 19,3 – 24,1 
2.990.000 Ft hitelösszeg 60 hónap 
futamidőre 

 

 

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
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TESCO SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka alatt* 

Kamat (%) 
Árazási 

korlátozás 
időszaka után* 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj 

(%) 

THM** 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-3.000.000 12-84 5,65 18,5 0,0 0,0 16,3 – 19,9 
3.000.000 Ft hitelösszeg 60 hónap 
futamidőre 

 
*A 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete értelmében az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart (hivatkozott Korm.rend. 4.§), melynek időtartamát a 
Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. 
**A feltüntetett THM-ek a kölcsön teljes futamidejére számított THM értéket mutatják. A THM-ek meghatározása azzal a feltételezéssel került sor, hogy 47/2020. 
(III. 18.) Korm. rendelettel elrendelt árazási korlátozás (hivatkozott Korm.rend. 2.§) 2020. december 31-éig tart; továbbá a hivatkozott árazási korlátozás időszaka 
alatt a THM nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,9%) öt százalékponttal növelt mértékét (5,9%). Az árazási korlátozás időtartamát a  Kormány rendeletével 
meghosszabbíthatja. Amennyiben a hivatkozott határidő meghosszabbításra kerül, úgy az a THM értékének változását eredményezi. 
 
A TESCO KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A 2020.03.18-ig beadott kölcsönigénylések alapján 2020.04.06-tól megkötött szerződésk esetén a Tesco Kis Kölcsön, Tesco Privát Kölcsön Expressz és a Tesco 
Privát Kölcsön/Tesco Privát Ajánlat konstrukcióra a Tesco Könnyített Kölcsön konstrukció árazása és megnevezése vonatkozik. 
 
A TESCO SZÁMLÁS KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A 2020.03.18-ig beadott kölcsönigénylések alapján 2020.04.06-tól megkötött szerződésk esetén a Tesco Hitelkiváltó Kölcsön, a Tesco Hitelkiváltó Ajánlat és a 
Tesco Hűség Ajánlat konstrukciókra a Tesco Számlás Könnyített Kölcsön konstrukció árazása és megnevezése vonatkozik. A Tesco Hitelkiváltó Kölcsön és a Tesco 
Hitelkiváltó Ajánlat a Tesco Könnyített Hitelkiváltó Kölcsön megnevezést kapja. 
 
A TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM250 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A 2020.03.18-ig beadott kölcsönigénylések alapján 2020.04.06-tól megkötött szerződésk esetén a Tesco Prémium250 Kölcsön Számlával és a Tesco Prémium250 
Ajánlat Számlával konstrukciókra a Tesco Számlás Prémium250 Könnyített Kölcsön konstrukció árazása és megnevezése vonatkozik. 
 
A TESCO SZÁMLÁS PRÉMIUM400 KÖNNYÍTETT KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A 2020.03.18-ig beadott kölcsönigénylések alapján 2020.04.06-tól megkötött szerződésk esetén a Tesco Prémium400 Kölcsön Számlával és a Tesco 
Prémium400 Ajánlat Számlával, konstrukciókra a Tesco Számlás Prémium400 Könnyített Kölcsön konstrukció árazása és megnevezése vonatkozik. 

 
FORINTHITELEK ESETÉN ALKALMAZOTT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ:  
H0K (Magyarázat: A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatláb végig fix marad.) 

 
EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS  
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A 
THM meghatározása forintban teljesített fizetések figyelembevételével került sor. A szerződésben rögzített THM az Ügyfél részére jóváhagyott hitelösszegre és 
futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM:  
- a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát  
- a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását feltételezi.  
A díjak és költségek tekintetében a mindenkor hatályos TESCO Személyi Kölcsön termékcsalád Díjhirdetmény lakossági ügyfelek részére az irányadó.  

 
 
 
 


