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MIÉRT AJÁNLJUK AZ MKB FAIRQUID
FOLYÓSZÁMLAHITELT?

IGÉNYLÉSI KERETRENDSZER:
MUNKÁLTATÓ

1

Mert a munkáltató számára
költségmentes az együttműködés.

Mert megváltoztathatja
dolgozói pénzügyi szokásait:
magas kamatozású hitelek
felvétele helyett alacsony kamatú,
könnyen visszafizethető hitelhez juthatnak.
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Mert ez egy munkáltatói
kedvezmény a dolgozók felé:
kizárólag olyan magánszemélyek
igényelhetik a folyószámlahitelt, akiknek
munkáltatója az MKB Bankkal és a Fair
Quid Kft.-vel erre a célra együttműködési
megállapodást kötött.
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A napi pénzügyi gondok csökkentik a munkavállalók munkahelyi
hatékonyságát, ezért a stabil
pénzügyi helyzet megteremtése kedvező
hatással van a teljesítményre.
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5

Mert ezzel a kedvezményes lehetőséggel erősítheti a dolgozók
elkötelezettségét.
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Mert ezáltal csökkenhet
a fluktuáció és növekedhet a
munkavállalók megtartási aránya.

költségmentes juttatás,
elégedett dolgozók

MKB BANK

MUNKAVÁLLALÓ

biztos pénzügyi háttér,
megbízható hitelintézet

egyszerű igénylés,
stabil pénzügyek

•	Az
a munkavállaló igényelheti a hitelt, akinek a munkáltatója megkötötte
az együttműködési megállapodást (és megfelel az igénylési feltételeknek).
•	Alacsony
költségű hitelt kínálunk, melyet egy erre a célra kifejlesztett online
felületen igényelhetnek a munkavállalók.
•	Olyan
keretrendszert dolgoztunk ki, amely könnyen, egyszerűen és érthető módon
segíti a munkavállalókat folyószámlahitelhez jutni.
•	Az
igényelhető hitel összege minimum 80.000 Ft. Maximális összege a teljes
munkabér, de maximum 300.000 Ft.
•	Gyorsan
igényelhető. A munkavállaló bejelentkezik a felületen, elindítja
a hiteligénylést, s a hitelbírálat és szerződéskötések után néhány munkanapon
belül hozzájut a hitelhez.

•	A hiteligénylés online történik az irodai asztal mellől, vagy az otthon kényelméből.
• A visszafizetés automatikusan történik a havi munkabérből.
•	Ha
a munkaviszony megszűnik, azonnal** esedékes a tartozás visszafizetése,
amely az utolsó fizetésből kerül törlesztésre.

2.

3.

Az MKB Bankkal és a Fair Quid Kft.-vel kötött partneri együttműködés
kapcsán a Bank kivételesen kedvező hitellehetőséget biztosít az
ÖN munkavállalóinak.

ELŐNYÖK:

KEDVEZŐ FELTÉTELEK
MKB Lakossági
Folyószámlahitel

MKB Mosoly
személyi kölcsön

23,2%

15,45%

MKB Master
Card standard
hitelkártya

MKB FairQuid
Folyószámlahitel

Online igényelhető
Vásárlásra
használható
Készpénzfelvételre
használható
Átutalásra
használható
Jár hozzá csoportos
hitelfedezeti
életbiztosítás

gyors hiteligénylés

kényelmes igénylésonline

kivételesen
kedvező hitel

- a hiteligénylés és a jövedelemigazolás is online történik;
- nincsenek rejtett költségek;
-	
készpénz felvételre, vásárlásra, átutalásra,
csoportos beszedési megbízás teljesítésére is használható;
- egyszerűsített hiteligénylés;
- kis összegű hitel: 80.000-300.000 Ft;
- automatikus törlesztés;
- bármikor megszüntethető.

AZ MKB FAIRQUID FOLYÓSZÁMLAHITELT
KIFJEZETTEN AJÁNLJUK, HA
•
•
•
•
•
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fontos Önnek dolgozói elégedettsége,
erősíteni szeretné a munkavállalók loyalitását és megtartását,
hatékony munkaerőt szeretne cégénél tudni,
munkáltatói terhek nélkül szeretne dolgozóinak juttatást biztosítani,
egy megbízható, stabil pénzügyi szervezetre szeretné dolgozói pénzügyeit bízni.

Határozatlan időre
szól
Nincs igénylési díj
THM

37,11 - 38,44%

14,59%

ÜGYINTÉZÉSI FOLYAMAT:
1.

Munkavállalók
tájékoztatása

1.

2.

Adatok
feltöltése

3.

Számlaszám
regisztrálása

Munkavállalók tájékoztatása

A munkáltató belső csatornákon értesíti a munkavállalókat a megnyílt lehetőségről.
E-mailben elküldi nekik az online igénylési felület linkjét, eljuttatja nekik a szórólapot.

2.

Adatok feltöltése

Amennyiben a munkáltató látja a felületen, hogy az érdeklődő kolléga e-mail címe
helyes (azaz megegyezik a vállalati e-mail címmel), feltölti az adatait. Amennyiben nem
céges e-mail címet adott meg a munkavállaló, fel kell hívni telefonon az azonosítás
miatt.

3.

Számlaszám regisztrálása

A szerződéskötést követően a munkáltató regisztrálja saját rendszerébe az MKB-s
számlaszámot, hogy dolgozói havi munkabérét arra utalhassa.
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MILYEN PARAMÉTEREKKEL
RENDELKEZIK AZ MKB FAIRQUID
FOLYÓSZÁMLAHITEL?
• Gyorsan, egyszerűen, online zajlik az igénylés.
•	Egyszerűsített a hiteligénylési, bírálati és döntési folyamat.
•	A80.000
folyószámla-hitelkeret összege minimum
Ft. Maximális összege az MKB Banknál vezetett számlára utalandó munkabér
összege, de maximum 300.000,- Ft.

• Aidőtartamra,
folyószámlahitel-szerződés határozatlan időtartamra szól azzal, hogy arra az
amíg a hitelt igénybevevő munkaviszonya adott munkáltatójánál fennáll.
•	Ajóváírások
hitel törlesztése automatikus. A munkavállaló MKB-nál vezettet számlájára érkező
törlesztik a hitelt, automatikusan feltöltve ezzel a hitelkeretet.
• Nincs igénylési díj.
• Nincs adminisztrációs díj.
•	Az
összeg egyaránt használható készpénz felvételre és átutalásra, vásárlásra,
csoportos beszedési megbízás teljesítésésre.
•	Aazfolyószámlahitelhez
csoportos hitelfedezeti életbiztosítás kapcsolódik. Ennek díját
MKB Bank állja és ennek kedvezményezettje is a Bank.
• A kamat kedvező, évi 9,00%, THM* 14,59%.

ADATBIZTONSÁG ÉS ADATTÁROLÁS
Elsődleges a biztonság
Az ügyfelek adatainak biztonsága és tárolása fontos számunkra. Kiemelt figyelmet fektettünk a biztonságos, redundáns és az előírásoknak megfelelő hálózati infrastruktúra
kiépítésére. Rendszeres biztonsági tesztekkel győződünk meg a FairQuid szolgáltatásunk informatikai rendszerének biztonságáról.

 ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ ADATTÁROLÁS

Az MKB Bank Zrt. és FairQuid Kft. közötti megállapodás értelmében a magyar
jogszabályoknak megfelelően kezelik az ügyfeleink adatait, amelyről az MKB Bank
a kiszervezésről szóló előírások szerint rendszeresen meggyőződik.

Reprezentatív példa:
A hitelkamat mértéke és típusa: Az MKB Bank Zrt-nél az MKB FairQuid Folyószámla-hitel
esetében az éves kamat 9,00%, amely a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra
rögzített szinten marad. A hitel teljes összege: 300.000 Forint, amely esetben a hitel
teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó: 7.731 Ft. A folyószámlahitel szerződés
határozatlan időre szól. A teljes hiteldíj mutató (THM): 14,59%. A fogyasztó által fizetendő
teljes összeg 307.731Ft. A reprezentatív példában a fogyasztó MKB bankszámlával
rendelkezik, ennek díját a THM tartalmazza. A THM kiszámítása az aktuális feltételek,
illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt 3 hónapos futamidővel és
a futamidő végén egyösszegben történő törlesztést és kamat- jutalék-, vagy díjfizetést
feltételezve került kiszámításra, ezért a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
A THM számításkor érvényes mértékkel figyelembe vett fizetendő összes díj, jutalék, költség:
hitelkeret igénylési díj 0 Ft, a hitelkeret éves díja az első évben 0 Ft, bankszámlavezetés
díja 835 Ft/hó. A THM számításánál figyelembe vett további feltételezések: az ügyfél
a hitelkeret teljes összegét igénybe veszi a hitelkeret rendelkezésre tartásának első
napján, amely a tárgyhónap első naptári napja. A teljes hitelösszeg a hitelszerződés teljes
időtartamára lehívásra kerül, a fizetési számlán a futamidő során nem történik jóváírás
és a teljes tőke-, kamat-, jutalék-, vagy díjtartozás visszafizetésére egy összegben kerül
sor 3 hónap múlva, a futamidő végén. Tekintettel a teljesen kihasznált hitelkeretre
rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra.
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GYAKORI KÉRDÉSEK
Kivel köt a munkáltató szerződést, ha élni szeretne az együttműködés
lehetőségével?
Az együttműködési megállapodás háromoldalú. A munkáltató, az MKB Bank Zrt.,
valamint az online igénylési felület üzemeltetője, azaz a FairQuid Kft. között jön létre.
Hogyan néz ki az együttműködés?
A hitel iránti munkavállalói érdeklődés esetén az online igénylési felületen kialakított
aloldalra a munkáltató feltölti és nyilvántartja a munkavállaló adatait. A megállapodás
értelmében a munkáltató tájékozódási lehetőséget biztosít munkavállalóinak az MKB
FairQuid Folyószámlahitelről és érdeklődés esetén elküldi számukra az online igényléshez szükséges linket. A folyószámlahitel-szerződés megkötését követően a munkáltató
biztosítja, hogy a munkavállaló az MKB Banknál vezetett bankszámlájára utalja a folyószámlahitel-szerződésben meghatározott összeget a havi béréből.
Milyen anyagi terheket ró a munkáltatóra az együttműködés?
A munkáltatónak anyagi terhei nincsenek.
Milyen humán erőforrást kell munkáltatói oldalról biztosítani a folyamathoz?
A munkáltatónak humán erőforrás oldalról biztosítania kell a munkavállalói adatok
feltöltését az online igénylési felületre, továbbá azt, hogy minden hónapban az MKBnál vezetett bankszámlájára utalja át a munkavállalók munkabérét, illetve annak az
igénybevett hitel összegével megegyező részét.
Biztonságban vannak-e a munkavállalók adatai?
Természetesen igen. Az MKB Bank Zrt. és FairQuid Kft. közötti megállapodás értelmében
az online igénylési felületnek ugyanolyan biztonsági követelményeknek kell megfelelnie,
melyeknek az MKB Bank is megfelel.
Hogyan történik a hiteligénylés, a hitelbírálat és a szerződéskötés?
A hiteligénylés történhet az online igénylési felületen, vagy az MKB bankfiókban
(jövedelemigazolás benyújtásával). Amennyiben minden adat és nyilatkozat feltöltésre
került mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló részéről, a Bank 1 munkanapon
belül elvégzi a hitelbírálatot. Ezt követi a hitelszerződés (valamint az MKB-s
bankszámlával nem rendelkezőkkel a bankszámlaszerződés) megkötése (10 fő felett)
a munkáltató székhelyén/telephelyén, egyéb esetekben az MKB bankfiókjaiban.
* A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével
történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi
a hitel kamatkockázatát. A THM aktuális mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató
(THM) értékek táblázata tartalmazza.
Az ügyféltájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül hivatalos ajánlattételnek.
Jelen ügyféltájékoztató kötelező, elválaszthatatlan melléklete megtalálható a www.mkb.hu oldalon.
** A munkaviszony-megszűnés napját követő 15. napon. A munkaviszony-megszűnés napja az
a nap, amelyen Ön és a Munkáltató írásban megállapodik az Ön munkaviszonyának megszűnéséről
a munkaviszony közös megállapodással történő megszűnése esetén, illetve amely napon Ön vagy
a Munkáltató egyoldalú nyilatkozattal felmondja a munkaviszonyt.
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