
 
Reprezentatív példa 

Konstrukció GRÁNIT Zöld Otthonteremtési Kamattámogatású lakáshitel 

Fedezet: a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre 

Hitelező/Hitelközvetítő: GRÁNIT Bank Zrt. 

Hitelkamat típusa: futamidő végéig fix 

Hitel összege: 5.000.000 Ft 

Hitel devizaneme: HUF 

Hitel futamideje: 20 év 

Törlesztőrészletek száma: 240 

Kamattámogatás időszaka*: legfeljebb a futamidő első 25 éve 

 Kamattámogatás ideje 
alatt az NHP ZOP 

feltételek teljesítése 
esetén 

Kamattámogatás 
megszűnése/elvesztése 
esetén, de az NHP ZOP 

feltételek teljesítése esetén 

Kamattámogatás ideje alatt, 
de az NHP ZOP-ból való 

kikerülés esetén 

Kamattámogatás 
megszűnése/elvesztése esetén és az 
NHP ZOP-ból való kikerülés esetén 

Hitelkamatláb (bruttó) 
mértéke: 

1,99% 1,99% ÁKKH*1,3+3% amely 
jelenleg 6,45% 

ÁKKH*1,3+3% amely jelenleg 6,45% 

Állami kamattámogatás 
mértéke: 

1,99% 0,00% ÁKKH*1,3 amely jelenleg 
3,45% 

0,0% 

Ügyfél által fizetendő (nettó) 
kamatláb mértéke: 

0% 1,99% 3% ÁKKH*1,3+3% amely jelenleg 6,45% 

THM**: 0,10% 2,15% 3,13% 6,78% 

Törlesztőrészlet összege: 20.833Ft 25.336Ft 27.834Ft 37.395 

Ügyfél által fizetendő teljes 
összeg: 

5.051.800Ft 6.132.430Ft 6.699.079Ft 8.993.714Ft 

A hitel teljes díja: 51.800Ft 1.132.430Ft 1.699.079Ft 3.993.714Ft 

amely magába foglalja 

Folyósítási jutalékot: 0 Ft 

1 db 32.000 Ft 
Fedezetértékelési díjat  

32.000 Ft 

1 db 12.600 Ft 
Fedezetbejegyzési díjat: 

12.600 Ft 

2 db 3.000 Ft Tulajdoni lap 
díjat: 

7.200 Ft 

Elektronikus kamatértesítő 
díját: 

0 Ft 

Számlacsomag** (Sztár) 
havi díját: 

0 Ft 

Törlesztés beszedési díját (a 

havi törlesztőrészlet összegére 
számítva, 

Sztár számlacsomag esetén): 

0,0%, max. 0 Ft 

A hitel teljes díjába figyelembe nem vett egyéb díjak: 

Közjegyzői okirat díja (max. 
19.500 Ft): 

közjegyzői díjszabás szerint (közjegyzőnek fizetendő) 

Vagyonbiztosítás díja****: választott biztosító díjszabása szerint 

Kockázati életbiztosítás díja 
(egyedüli Adósnál): 

választott biztosító díjszabása szerint 



 
 
A hiteligényléssel kapcsolatban felmerülő induló díjak és költségek (pl. folyósítási jutalék, közjegyzői költség, stb.) nem hitelezhetők meg. 
 
*A kamattámogatás megszűnésének, elvesztésének okai lehetnek: maximális 25 éves futamidő lejárata, vállalt gyerekre vonatkozó feltétel nem teljesül, 30 

napot meghaladó tőketartozás keletkezik vagy a kérelem  
benyújtásától számított 6 hónapon belül, az ügyfélnek felróható ok(ok) miatt nem kezdődik meg a hitel folyósítása. 

ÁKKH: az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett referenciahozam, a közzétételt megelőző három naptári hónapban 

tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult  
átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga, ennek hiányában az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége 

alapján kereskedési naponként számított és közzétett  

referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga 
** A THM számítás 5 millió Ft -os hitelösszegre, 20 éves futamidő, annuitásos törlesztés és munkabérnek minősülő jövedelem jóváírás feltételezésével 

készült. A THM mutató számítása során a fedezet értékelési díj,  

a folyósítási jutalék, fedezetbejegyzési díj, tulajdoni lap díja, havi 0 Ft-os bankszámlavezetési díj (Sztár számlacsomag), a törlesztés beszedésének díja 
(0,0%), valamint elektronikusan megküldött kamatértesítő került  

figyelembe  vételre. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 

mértéke módosulhat.  
A THM-mutatók értéke nem tükrözi a változó kamatozású hitelek kamatkockázatát. 

***A példákban a hiteltörlesztéshez a feltétel nélküli, 0 Ft-os számlavezetési díjú Sztár számlacsomag került figyelembe vételre, amelyen díj-, költség- és 
egyéb fizetési kötelezettség mentesen biztosítja a hiteltörlesztésül  
szolgáló pénzösszeg elhelyezését, de bármelyik lakossági GRÁNIT bankszámlacsomagot választható az ügyfél saját döntése illetve a számlacsomag 
esetleges feltételének való megfelelés függvényében. 
**** A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. 

 

 


