
 

H I R D E T M É N Y  
a CASPER Consumer Finance Zrt. által 

a 2013. évi CCXXXVII. számú törvény 280. §-a, illetve 292. § (4)-(7) bekezdése alapján módosított jelzálog-
hitelszerződésekre irányadó költségekről és díjakról  

 
 

Kihirdetve: 2016. november 02. 

Érvényes: 2017. január 02. napjától visszavonásig 

 

 

 

Devizanem HUF CHF 

Referencia kamatláb 3 havi BUBOR 3 havi CHF LIBOR 

Kamatfelár évi 15 % évi 15 % 

Kamatperiódus 3 hónap 3 hónap 

Kezelési költség 0,- Ft 0,- Ft 
 

A 2012. április 1. napja előtt Ügyféllel kötött egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű jelzálog-hitelszerződések esetében – ha az nem felel meg a 

hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek – az Ügyfél a futamidő végéig egy alkalommal 

kérheti a szerződés – számára hozzáférhető tett feltételeknek megfelelő – módosítását, hogy az megfeleljen a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek. 

 
A referencia kamatláb kijelölése és módosítása: 

Az ügyleti kamat a referencia kamatláb és fix kamatfelár összegéből adódik. Az ügyleti kamat mértéke kamatperiódusonként automatikusan 

változó mértékű. Az egyes kamatperiódusok a naptári negyedévekhez igazodnak, egyenként 3 hónapos időtartamúak (ettől eltérően az első 

kamatperiódus a kölcsönszerződés módosításának napjától az adott negyedév utolsó napjáig, míg az utolsó kamatperiódus az adott naptári 

negyedév első napjától a kölcsönszerződésből eredő tartozás megszűnésének napjáig tart). Az ügyleti kamat az egyes kamatperiódusok alatt nem 

változtatható. Az ügyleti kamat mértéke a 3 havi BUBOR, illetve a 3 havi CHF LIBOR változásával kamatperiódusonként automatikusan változik, és 

minden naptári negyedévet megelőző hónap utolsó munkanapja előtt két nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazodik (amennyiben ez a nap 

szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, úgy az ezt követő munkanapon érvényes referencia-kamatlábhoz igazodik). 

A módosításról, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztő részletről a CASPER Consumer Finance Zrt. az érintett Ügyfelet postai úton, a 

módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 naptári nappal megelőzően írásban értesíti.  
 

Kamat számítása és megfizetése: 

A kölcsönszerződés után felszámított ügyleti és késedelmi kamatot a CASPER Consumer Finance Zrt. 30/360-as bázison számítja (30 napos hónap, 

360 napos év). A kamatszámítás kezdő napja a kölcsönszerződés módosítását követő nap, utolsó napja a visszafizetés napja. Amennyiben a 

fizetési határidők (tőke és járulékok) munkaszüneti napra esnek, úgy az azt megelőző munkanapot kell a fizetési határnapnak tekinteni.  

A CASPER Consumer Finance Zrt. az Üzletszabályzatban, illetve a jelen Hirdetményben foglaltak szerint a futamidőn belüli kamatváltoztatás jogát 

fenntartja.  

Az adott kölcsönügylethez tartozó teljes hiteldíj mutató a kölcsönszerződés módosításában kerül feltüntetésre. A teljes hiteldíj mutatóval 

kapcsolatos részletes információt az alábbi telefonszámon nyújtunk: 06-1-885-5600. 
 

 

Díjak, költségek, késedelmi kamat:  

A referencia kamatlábhoz kötött árazásra történő áttérés érdekében történő szerződésmódosítás díjmentes, valamint a szerződésmódosítást 

követően a havi törlesztő részletek megfizetésével egyidejűleg havi zárlati díj nem kerül felszámításra, minden egyéb, nem a szerződésszerű 

teljesítéshez kapcsolódó, Ügyfél által fizetendő díj, költség, késedelmi kamat tekintetében a 2008. március 1. napját megelőzően létrejött 

kölcsönszerződések esetében a Hirdetmény a 2008. március 1. napját megelőzően a CASPER Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi 

XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről és díjairól 

elnevezésű Hirdetményben foglaltak, míg a 2008. március 1. napját követően létrejött kölcsönszerződések esetében az adott kölcsönszerződésre 

vonatkozó és a szerződéskötéskor tudomásul vett mindenkor hatályos hirdetményben (Hirdetmény magánszemélyek részére nyújtott 
ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről és díjairól) foglaltak az irányadók.  

 

 

Túlfizetések visszautalásának rendje: 

Az Ügyfél számláján a teljes tartozás rendezésekor keletkező túlfizetések 500,- Ft-ot el nem érő összegét a CASPER Consumer Finance Zrt. az 

Ügyfél részére nem utalja vissza. Az 500,- Ft-ot meghaladó összegű túlfizetés visszautalása a CASPER Consumer Finance Zrt. választásától 

függően postai úton, vagy az ügyfél írásos nyilatkozatában megjelölt bankszámlaszámra történik. 

 

 
Jelen hirdetmény a 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján módosított jelzálog-hitelszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi! 

 


