
Megnevezés Megjegyzés, magyarázat Díj mértéke

Nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos díjak

Késedelmi
Kamat

A Provident az esedékesség napján meg nem fizetett tőketartozás összege után, az esedékességet követő naptól a 
tényleges megfizetésig terjedő időszakra késedelmi kamatot jogosult felszámítani, melynek mértéke a Kölcsönszerző-
désben kikötött Ügyleti Kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb 24 százalék.

Késedelmi Díj

A Futamidő alatt összesen 1 (egy) alkalommal kerül felszámítás-
ra, amennyiben a lejárt és meg nem fizetett Késedelmes Tartozás 
összege eléri:

Kölcsönszerződésben kikötött futamidőtől függő-
en:

33 hét és 
alatta

34 és 71 
hét között 

72 és 109 
hét  között

110 hét és   
felette

– az esedékes Törlesztőrészlet négyszeres mértékét. 6.000 Ft 10.000 Ft 12.000 Ft 14.000 Ft

– az esedékes Törlesztőrészlet tízszeres mértékét. 12.000 Ft 20.000 Ft 24.000 Ft 28.000 Ft

Felmondási Díj Egyszeri díj, amely a Kölcsönszerződés felmondására tekintettel 
kerül felszámításra és a felmondást követően válik esedékessé.

A felmondási díj összege a kölcsönjogviszony és 
a kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
alapján a felmondás időpontjában fennálló tartozás 
összegének 15%-a, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 
100.000 Ft. 

Behajtási Díj
A Kölcsönszerződés felmondását követően, évente 1 (egy) alka-
lommal a tartozás teljes megfizetésének időpontjáig fizetendő 
összeg.

15.000 Ft

Törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatos díjak
Nem átutalás 
útján történő 
törlesztőrészlet 
befizetésének 
díja

A Törlesztőrészlet banki átutalástól eltérő módon (bankfiókban 
történő közvetlen készpénzbefizetés útján) történő befizetésével 
összefüggő ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos díj (ide nem 
értve az Otthoni Szolgáltatás igénybevétele esetén teljesített 
befizetést).

700 Ft / befizetés

Túlfizetés  
visszautalásának 
díja

A kölcsönjogviszony lezárását követően a Kölcsönszerződésben 
meghatározott kölcsöntartozáson felüli befizetés visszautalásával 
összefüggő ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos egyszeri díj.

500 Ft

Egyéb, adminisztrációs díjak
Dokumentummásolat kikérése, igazolás kiállítása, egyéb ügyintézésre vonatkozó 
kérelem benyújtása (ide nem értve az Általános Szerződési Feltételekben hivatko-
zott tartozásról kiállított törlesztési táblázatot, írásbeli kimutatást, illetve a Központi 
Hitelinformációs Rendszerből történő adatszolgáltatást)

3.000 Ft / dokumentum

Kölcsön egyéb díjtételei

KONDÍCIÓS LISTA
A PROVIDENT PÉNZÜGYI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT

HETI TÖRLESZTÉSŰ KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEKRŐL

A jelen Kondíciós Lista a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott heti törlesztésű Kölcsönt terhelő kamat, valamint az esetlegesen felmerülő  
egyéb díjak mértékét tartalmazza és a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az egyedi Kölcsönszerződés feltételeire az egyedi Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos Kondíciós Lista az irányadó, 
mely a kölcsönjogviszonyból eredő tartozás fennállása alatt nem változik.

A jelen Kondíciós Listában használt nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik a Kölcsönszerződésben, illetve az Általános 
Szerződési Feltételekben írtakkal.
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Kölcsönt terhelő kamat és THM
Megnevezés Megjegyzés, magyarázat  Mérték

Ügyleti Kamat

A Kölcsön folyósításának napjától kezdődően minden napra, a 
mindenkor fennálló tőketartozásra vonatkozóan a Kölcsönszer-
ződésben feltüntetett éves kamatláb alapulvételével számított 
összeg 365-öd része. A kamatláb mértékét a Kölcsönszerződés 
tartalmazza és annak mértéke a Futamidő alatt nem változik.

Az egyedi kölcsönszerződésben rögzítettek 
szerint.

THM

Az a belső megtérülési ráta, amely mellett az Ügyfél által teljesí-
tendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves 
százalékban kifejezve megegyezik a Provident által folyósított 
Kölcsönösszeggel. A THM számítására a 83/2010. (III.25.) számú 
Korm. rendelet az irányadó és a THM számításánál figyelembe 
kell venni az Ügyfél által a Kölcsönszerződés kapcsán fizetendő 
összes díjat (az Ügyleti Kamatot). Azon egyéb, a Provident ál-
tal nyújtott szolgáltatások díját, amelyek igénybevétele az Ügyfél 
döntésétől függ, a THM nem tartalmazza. 

Az egyedi kölcsönszerződésben rögzítettek 
szerint.


