
 

 

Válságkezelő program 

   

A KDB Bank az alábbi válságkezelő programokkal azoknak az ingatlanfedezetű 

jelzálogkölcsönnel rendelkező ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a 

gazdasági válság hatásai és következményei miatt vagy a devizahitelek 

árfolyamváltozásai következtében a jelenlegi törlesztő részletük fizetése – 

átmenetileg – nehézséget okoz. 

Állami Lakásmentő konstrukciók: 

  

Futamidő hosszabbítás 

Lakáscélú jelzálogkölcsönnel rendelkező ügyfelek részére kínáljuk.  

Abban az esetben, ha az ügyfél fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább 90 

napos késedelemben van, a futamidő alatt egy alkalommal írásban 

kezdeményezhető a futamidő-hosszabbítása legfeljebb öt évvel. Igénybevétel 

esetén a Bank nem számít fel semmilyen díjat, jutalékot vagy költséget, 

amennyiben az igénylést megelőző öt éven belül nem került sor futamidő 

meghosszabbítására. 

 

Devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítése - Gyűjtőszámlahitel  

A Gyűjtőszámlahitelt azon ügyfeleink figyelmébe ajánljuk, akik a korábban felvett 

jelzáloghitelük törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés következtében 

átmenetileg nem képesek a bank hivatalos törlesztési árfolyamán teljesíteni. Az 

árfolyamrögzítés maximum 36 hónapos átmeneti időszaka alatt euró kölcsön 

esetén 250 Ft/euró, svájci frank kölcsön esetén 180 Ft/svájci frank rögzített 

árfolyamon törleszthetik az eredeti devizakölcsönüket. 

  
  
 

 

 

 

 



 
 

KDB fizetéskönnyítő konstrukciók: 

  

KDB Lakásmentő csomag 

 1. Futamidő hosszabbítás: bankunknál legfeljebb 25 év futamidő vehető 

igénybe, amely során mérlegeljük az ügyfél életkorát (aki maximum 70 

éves lehet a kölcsön lejáratakor). Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 

futamidő meghosszabbításával a törlesztő részlet nem csökken azzal 

arányosan, mivel a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is 

növekszik. A törlesztőrészlet várható alakulására vonatkozóan szíveskedjen 

fiókjainkban érdeklődni! 

 2. Maradványérték: a fennálló tőketartozás maximum 20%-áig elkülöníthető 

összeg, amely a futamidő végén egy összegben válik esedékessé. A 

módosítás lényege, hogy csökken ugyan a havi törlesztő részlet, de a 

futamidő végén esedékessé váló, nagyobb összegű maradványértéket egy 

összegben kell visszafizetni. 

 3. Tőke moratórium: átmenetileg – maximum 2 évig – nem kell tőkét 

törleszteni, csak a havonta esedékes kamatot és adminisztrációs díjat. A 

türelmi idő leteltével azonban ismét a teljes havi díjakat kell fizetni – 

ideértve a türelmi idő alatt meg nem fizetett tőkét is – így a havi törlesztő 

részletek megemelkednek. 

  

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen összefoglaló tájékoztató jellegű. 

Az egyes konstrukciók igénybevétele, valamint azok alkalmazási lehetősége több 

feltétel függvénye. 

  

Részletes információkért hívja a KDB Kontakt-ot a 06 (40) 532-532-es 

telefonszámon vagy személyesen kérje ügyintézőink segítségét bankfiókjainkban. 

  

További összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete honlapján találhat. 

 

http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak

