TERMÉKISMERTETŐ
Termékjellemzők
Termék neve

Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel*

Hitel devizaneme

Forint

Felhasználási cél

szabad felhasználású
bankfiókban történő szerződéskötés esetén 500.000 Ft – 7.000.000 Ft

Igényelhető hitelösszeg

teljeskörű online hitelfelvétel esetén 500.000 Ft – 7.000.000 Ft

Futamidő

1 -7 év

Kamatozás

futamidő végéig rögzített (fix)

Törlesztés módja

havonta egyenlő részletekben (annuitással)

Minimálisan elvárt jövedelem

nettó 350.000 Ft
Kamatok és díjak

THM

13,9%

Kedvezmény nélküli ügyleti kamat**

éves fix 12,99 %

Kamatkedvezmények

nincs

Folyósítási díj
(a hitelösszeg arányában)

bankfiókban történő szerződéskötés esetén: 0 %

Egyéb szerződési feltétel módosítási
díj

20 000 Ft/alkalom (visszavonásig tartó akció keretében 0 Ft)

Adminisztrációs díj

5 000 Ft (visszavonásig, akciósan 0 Ft)

Előtörlesztési díj (az előtörlesztett
összeg arányában)

0,5 %

teljeskörű online hitelfeltétel esetén díjmentes

a futamidő utolsó évében díjmentes
Hitelfelvételi folyamat

Hiteligénylési csatornák

bankfiókban, hitelközvetítővel bankfiókban, teljeskörű online

Hitelfelvétel folyamatának átfutási
ideje

bankfiókban történő szerződéskötés esetén legfeljebb 3 munkanap

Előtörlesztés elszámolása

legfeljebb 2 munkanapon belül

teljeskörű online hitelfelvétel esetén legfeljebb 2 munkanap
Egyéb

Törlesztési számla

Egyéb bankszámla

Hitelfedezeti biztosítás

nyitás

kötelező

díja

díjmentes

nyitása

nem kötelező

díja

a mindenkori lakossági számlavezetési hirdetmény alapján***

kötése

nem kötelező

díja

a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%/hó ****

Amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre és a potenciális adós vagy adóstárs a bankfiókban írásban vagy postai úton kéri az általa benyújtott adatokat tartalmazó
dokumentumok eredeti példányait, akkor azokat a nyilatkozata beérkezésétől számított 7 munkanapon belül személyes eljárás esetén a Hitelező fiókjában
térítésmentesen, postai úton való megküldés esetén maximálisan a postaköltség felszámításával a potenciális adós vagy adóstárs rendelkezésére kell bocsátani. A
személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a személyes adatok alanyának vagy az erre teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással
rendelkező meghatalmazottnak kell visszaadni. A Bank – honlapján is közzétett – formanyomtatványt biztosít, amely a hiteligénylési nyomtatvány részét képezheti, és
amelyen a potenciális adós vagy adóstárs kérését benyújthatja. Az erre vonatkozó rendelkezését a potenciális adós később korlátozás nélkül módosíthatja.
A folyósítási határidő a bankfiókban történő igénylés befogadását követő naptól számított maximum 3 munkanap, a teljeskörű online igénylés esetén az igénylés
befogadását követő naptól számított maximum 2 munkanap.
A teljeskörű online igénylés keretében igénybe vehető Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylése a www.onlineszemelyikolcson.budapestbank.hu weboldalon
keresztül indítható el. Az online felület elektronikus nyitvatartási ideje Hétfőtől - Péntekig 9:00-17:00-ig. A befogadáskori ajánlat kiadásának dátuma a sikeres távoli
azonosítást követő 1 órán belül.
*

Részletesen lásd: MKB Bank Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel hirdetmény, elérése: https://www.mkb.hu/lakossagi/mszh-hirdetmenyek
fix kamat mértéke az igényelt ügylet választott futamidejéhez tartozó és az igénylés befogadását megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 15. napon érvényes
BIRS értékének 10 százalékponttal növelt mértkét nem haladhatja meg.
*** Részletesen lásd: Lakossági számlavezetés, elérése: https://www.mkb.hu/hirdetmenyek/kondiciok-lakossagi-ugyfeleknek
**** Részletesen lásd: Az opcionális Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatással kapcsolatos részéletes feltételek és díjak az alábbi linken érhetők el:
https://www.mkb.hu/lakossagi/mszh-hirdetmenyek
** A

