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1. Az Első Egerszegi Hitel Zrt. hitelezési termékei
1.1.

Forgóeszköz Mikrohitel

Szerződő fél
Termék max. mértéke
Termék díja

KKV-nek minősülő Ügyfél
50.000 eFt
2,0% - 6,5%fix ügyleti kamat
az ügyfélminősítés
eredményétől és a
biztosítékoktól függően;
1 – 3 év,
0 év
min. a hitelösszeg 100%-a

Futamidő:
Türelmi idő a tőkére
Biztosíték
1.2.

Beruházási Mikrohitel

Szerződő fél
Termék max. mértéke
Termék díja

KKV-nek minősülő Ügyfél
50.000 eFt
2,0% - 6,5%fix ügyleti kamat
az ügyfélminősítés
eredményétől és a
biztosítékoktól függően;
1 – 10 év,
max. 2 év
min. a hitelösszeg 100%-a

Futamidő:
Türelmi idő a tőkére
Biztosíték

2. Díjak
2.1. Hiteldíj
Az Első Egerszegi Hitel Zrt. mikrohitelek elbírálása során az alábbi hiteldíjat számítja
fel:
Hiteltermék:
Hitelképesség vizsgálati díj
Hitelfedezet vizsgálati díj
Vizsgálati díj összesen

ELSŐ EGERSZEGI HITEL Zrt.
Cím: 8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 4-6. I. lph. II./208.
Telefon: +36 92/707-500
E-mail: info@egerszeghitel.hu
www.egerszeghitel.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Forgóeszköz
mikrohitel
(eFt)
25
25
50

Beruházási
mikrohitel
(eFt)
25
25
50

2.2. Kamat
Az Első Egerszegi Hitel Zrt. a mikrohitelek után évente ügyleti kamatot számít fel az
alábbiak szerint:
Ügyleti kamat
2,0 % - 6,5 % fix kamat
A kamat kiszámítása – az éves kamatláb alkalmazásával – napi kamatszámítással,
havi 30 nap és 12 hónap alapján – évi 360 nap figyelembevételével a következő
képlet alapján történik:
Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb
___________________________________________________
360 * 100

3. Fel nem számított díjak
Az Első Egerszegi Hitel Zrt. mikrohitelek mindkét fajtájánál az alábbi díjakat nem
számítja fel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hiteligénylési díj,
rendelkezésre tartási jutalék,
szerződéskötési díj,
folyósítási jutalék,
kezelési költség,
szerződésmódosítási díj.

4. Egyéb költségek
Az Első Egerszegi Hitel Zrt. felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy minden
hiteltermékénél a Hiteldíjon felül az Ügyfelet terhelik az alábbi költségek:
a) a késedelmi kamat,
b) a szerződéskötés során felmerülő közjegyzői díj, jelzálog bejegyzési díj,
c) végrehajtási költségek (ügyvédi költség, behajtási közreműködő költsége,
stb.)
4.1. Késedelmi kamat
A lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén:
évi ügyleti kamat + 6%
A lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén:
évi 6%
Kamatszámítás módja megegyezik a 2. pont szerinti ügyleti kamat számításával.
4.2. Közjegyzői díj, jelzálog bejegyzési díj
Vonatkozó díjtáblák szerint
4.3. Végrehajtási költségek
Felmerülés arányában.
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