Termékösszehasonlító táblázat - Fedezetlen hiteltermékek
Érvényes: 2021. április 1-jétől

Termék neve

Hitelkártya

MKB EasyCard Hitelkártya

Magáncélú, szabadfelhasználásra nyújtott termék.

Termék célja

MKB Lakossági folyószámlahitel
A Bank átmenetileg felfüggesztette a folyószámlahitel termék értékesítését. Az
intézkedés nem érinti a 2020. március 19-et megelőzően kötött hitel- és
kölcsönszerződéseket.

MKB Kisösszegű Folyószámlahitel
A Bank átmenetileg felfüggesztette a folyószámlahitel termék értékesítését. Az
intézkedés nem érinti a 2020. március 19-et megelőzően kötött hitel- és
kölcsönszerződéseket.

MKB-nál vezetett forint bankszámlához kapcsolódó szabadfelhasználású forint
hitelkeret.

MKB-nál vezetett MKB Extra, MKB Diák vagy MKB Partner
Számlacsomagokhoz kapcsolódó szabadfelhasználású forint hitelkeret.

Rendelkezik:
● érvényes személyazonosító okmánnyal;
● állandó magyarországi lakcímmel, nem magyar állampolgárok esetében magyarországi tartózkodási hellyel;
● legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal;
● telefonos elérhetőséggel;
Továbbá:
● olyan magánszemély, aki a 18. életévet betöltötte;
● a hiteligénylő nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív listájában (KHR, korábban BAR) vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem
benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett;
● hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez más bank részéről;
● Egyéni vállalkozó, illetve betéti társaság beltagja, akkor a vállalkozónak, illetve a betéti társaságnak nincs köztartozása;
● egyéb, termékekhez kapcsolódó speciális feltételek, melyeket az egyes termékek ügyféltájékoztató dokumentuma tartalmaz

Igénybevevők köre

Rendelkezik:
● érvényes személyazonosító okmánnyal;
● állandó magyarországi lakcímmel, nem magyar állampolgárok esetében magyarországi tartózkodási hellyel ;
● legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal;
● MC Standard termékek esetében minimum 80.000 forint havi nettó jövedelem (vagy ennek megfelelő összegű deviza) havi nettó jövedelem
● MC Gold termékek esetében minimum 200.000 forint havi nettó jövedelem (vagy ennek megfelelő összegű deviza) havi nettó jövedelem (deviza jövedelem
esetén az átváltás a kérelem benyújtásakor érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik)
● Bankszámlára érkező jövedelem esetén 3 havi bankszámlakivonat benyújtása szükséges (arról a bankszámláról, ahová a jövedelem érkezik).
● Amennyiben a jövedelem nem bankszámlára érkezik, munkáltatói igazolás és 12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi
köztartozás mentességet igazoló NAV igazolás benyújtása szükséges.
● Nyugdíjasok esetében az ellátás jóváírását tartalmazó 3 havi bankszámlakivonat és az ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG értesítő levél; nem
bankszámlára történő utalás esetén bankszámlakivonat helyett 3 havi nyugdíjszelvény és az ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolás, vagy éves
NYUFIG értesítőlevél.
● mindazon ügyfelek, akik MKB-nál vezetett bankszámlájára minimum két
● mobil telefonos elérhetőséggel.
havi jövedelem jóváírás már érkezet, minimum 80.000 forint, továbbá mindazon
ügyfelek esetében, akik MKB-nál vezetett bankszámlájukra nem érkezett még
Továbbá:
minimum két egymást követő hónapban jövedelem jóváírás, papír alapon
● olyan magánszemély, aki a 18. életévet betöltötte;
behozott dokumentumok alapján megállapított jövedelem mellett igényelhetnek
● a hiteligénylő nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív listájában (KHR, korábban BAR) vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem
folyószámla hitelkeretet minimum 150.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű
benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett;
deviza havi nettó jövedelemmel (deviza jövedelem esetén az átváltás a kérelem
● hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez más bank részéről;
benyújtásakor érvényes MNB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik).
● Egyéni vállalkozó, illetve betéti társaság beltagja, akkor a vállalkozónak, illetve a betéti társaságnak nincs köztartozása;
Bankszámlára érkező jövedelem esetén 3 havi bankszámlakivonat benyújtása
● egyéb, termékekhez kapcsolódó speciális feltételek, melyeket az egyes termékek ügyféltájékoztató dokumentuma tartalmaz;
szükséges (arról a bankszámláról, ahová a jövedelem érkezik).
● Bankszámlára érkező jövedelem esetén 3 havi bankszámlakivonat benyújtása
szükséges (arról a bankszámláról, ahová a jövedelem érkezik).
● Amennyiben a jövedelem nem bankszámlára érkezik, munkáltatói igazolás és
12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi
köztartozás mentességet igazoló NAV igazolás benyújtása szükséges.
● Nyugdíjasok esetében az ellátás jóváírását tartalmazó 3 havi
bankszámlakivonat és az ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG
értesítő levél; nem bankszámlára történő utalás esetén bankszámlakivonat helyett
3 havi nyugdíjszelvény és az ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított
igazolás, vagy éves NYUFIG értesítőlevél.
● vállalja a rendszeres (havi) befizetést vagy jövedelem átutalást az MKB-nál
vezetett lakossági forint bankszámlára.

● MKB Banknál vezetett lakossági forintszámlához hiteligényléssel egyidejű
MKB Extra, MKB Diák vagy MKB Partner Számlacsomag kötése
● minimum 100.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi nettó
jövedelemmel (deviza jövedelem esetén az átváltás a kérelem benyújtásakor
érvényes MNB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik). Bankszámlára
érkező jövedelem esetén 3 havi bankszámlakivonat benyújtása szükséges (arról a
bankszámláról, ahová a jövedelem érkezik).
● vállalja a rendszeres (havi) minimum 100.000 forint jövedelem átutalást az
MKB-nál vezetett lakossági forint bankszámlára.

MKB Mosoly Személyi kölcsön

MKB Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel

Magáncélú, szabadfelhasználásra VAGY saját vagy idegen Bank által nyújtott
Személyi kölcsön kiváltására nyújtott termék.

Magáncélú, szabadfelhasználásra VAGY saját vagy idegen Bank által nyújtott
Személyi kölcsön kiváltására nyújtott termék.

Rendelkezik:
● érvényes személyazonosító okmánnyal;
● állandó magyarországi lakcímmel, nem magyar állampolgárok esetében
magyarországi tartózkodási hellyel;
● legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű
munkaviszonnyal;
● minimum 100.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi nettó
jövedelemmel (deviza jövedelem esetén az átváltás a kérelem benyújtásakor
érvényes MNB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik).
● Bankszámlára érkező jövedelem esetén 3 havi bankszámlakivonat benyújtása
szükséges (arról a bankszámláról, ahová a jövedelem érkezik).
● Amennyiben a jövedelem nem bankszámlára érkezik, munkáltatói igazolás és
12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi
köztartozás mentességet igazoló NAV igazolás benyújtása szükséges.
● Nyugdíjasok esetében az ellátás jóváírását tartalmazó utolsó 1 havi
bankszámlakivonat és az ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG
értesítő levél, amelyen feltüntetésre került a folyósított ellátás jogcíme, típusa.;
nem bankszámlára történő utalás esetén bankszámlakivonat helyett utolsó 1 havi
nyugdíjszelvény és az ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított
igazolás, vagy éves NYUFIG értesítőlevél, amelyen feltüntetésre került a
folyósított ellátás jogcíme, típusa.
telefonos elérhetőséggel;

Rendelkezik:
● érvényes személyazonosító okmánnyal;
● állandó magyarországi lakcímmel, nem magyar állampolgárok esetében
magyarországi tartózkodási hellyel;
● legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű
munkaviszonnyal;
● minimum 200.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi nettó
jövedelemmel (deviza jövedelem esetén az átváltás a kérelem benyújtásakor
érvényes MNB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik).
● Bankszámlára érkező jövedelem esetén 3 havi bankszámlakivonat benyújtása
szükséges (arról a bankszámláról, ahová a jövedelem érkezik).
● Amennyiben a jövedelem nem bankszámlára érkezik, munkáltatói igazolás és
12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi
köztartozás mentességet igazoló NAV igazolás benyújtása szükséges.
● Nyugdíjasok esetében az ellátás jóváírását tartalmazó utolsó 1 havi
bankszámlakivonat és az ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG
értesítő levél, amelyen feltüntetésre került a folyósított ellátás jogcíme, típusa.;
nem bankszámlára történő utalás esetén bankszámlakivonat helyett utolsó 1 havi
nyugdíjszelvény és az ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított
igazolás, vagy éves NYUFIG értesítőlevél, amelyen feltüntetésre került a
folyósított ellátás jogcíme, típusa.
telefonos elérhetőséggel;

Továbbá:
● olyan magánszemély, aki(k) a 18. életévét betöltötte, de még nem töltötte be a
70. életévét és a hitel lejáratakor nem tölti be a 72. életévét.
● a hiteligénylő nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív
listájában (KHR, korábban BAR) vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem
benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett;
● hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez
más bank részéről;
● Egyéni vállalkozó, illetve betéti társaság beltagja, akkor a vállalkozónak,
illetve a betéti társaságnak nincs köztartozása;
● egyéb, termékekhez kapcsolódó speciális feltételek, melyeket az egyes
termékek ügyféltájékoztató dokumentuma tartalmaz

Továbbá:
● olyan magánszemély, aki(k) a 18. életévét betöltötte, de még nem töltötte be a
70. életévét és a hitel lejáratakor nem tölti be a 72. életévét.
● a hiteligénylő nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív
listájában (KHR, korábban BAR) vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem
benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett;
● hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez
más bank részéről;
● Egyéni vállalkozó, illetve betéti társaság beltagja, akkor a vállalkozónak,
illetve a betéti társaságnak nincs köztartozása;
● egyéb, termékekhez kapcsolódó speciális feltételek, melyeket az egyes
termékek ügyféltájékoztató dokumentuma tartalmaz

Saját, vagy idegen bank által nyújtott személyi kölcsön hitelkiváltás hitelcél
esetén:
● a hitelkérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül nem szerepelt negatív
adattal a Központi Hitelinformációs Rendszerben;
● A kiváltandó személyi kölcsön fennállása óta nem állt fenn 30 napot és 5.000
Ft-ot meghaladó fizetési késedelem;
● az Ügyfél 30 napnál nem régebbi, a kiváltandó hitelt nyújtó bank által kiállított
és cégszerűen aláírt követelés-kimutatás formanyomtatványa
A Bank azon követelés-kimutatásokat tudja elfogadni, amelyek az alábbi
adattokat/információkat tartalmazza:
> a kölcsön adós(ai)nak adatai;
> a kiváltandó hitel típusa;
> a kiállítás napján fennálló teljes tartozás összege (tőke, kamat, egyéb
díj/költségek);
> a fennálló tartozáson túl van-e lejárt tartozás, ha van akkor annak összege;
> a végtörlesztés díját/mértékét;
> megjelölésre kerül olyan bankszámla, amely felett az ügyfél szabadon nem
rendelkezhet;
> továbbá igazlásra kerül, hogy a kiváltással érintett kölcsön(ök) fennállása
óta nem állt fenn 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó fizetési késedelem;

Saját, vagy idegen bank által nyújtott személyi kölcsön hitelkiváltás hitelcél
esetén:
● a hitelkérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül nem szerepelt negatív
adattal a Központi Hitelinformációs Rendszerben;
● A kiváltandó személyi kölcsön fennállása óta nem állt fenn 30 napot és 5.000
Ft-ot meghaladó fizetési késedelem;
● az Ügyfél 30 napnál nem régebbi, a kiváltandó hitelt nyújtó bank által kiállított
és cégszerűen aláírt követelés-kimutatás formanyomtatványa
A Bank azon követelés-kimutatásokat tudja elfogadni, amelyek az alábbi
adattokat/információkat tartalmazza:
> a kölcsön adós(ai)nak adatai;
> a kiváltandó hitel típusa;
> a kiállítás napján fennálló teljes tartozás összege (tőke, kamat, egyéb
díj/költségek);
> a fennálló tartozáson túl van-e lejárt tartozás, ha van akkor annak összege;
> a végtörlesztés díját/mértékét;
> megjelölésre kerül olyan bankszámla, amely felett az ügyfél szabadon nem
rendelkezhet;
> továbbá igazlásra kerül, hogy a kiváltással érintett kölcsön(ök) fennállása
óta nem állt fenn 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó fizetési késedelem;

Hiteligénylését megelőzően az Ügyfélnek mérlegelnie szükséges háztartása teherviselő képességét, amelynek felméréséhez a Bank minden esetben elvégzi az Ügyfél, illetve háztartása pénzügyi teljesítőképességének vizsgálatát.

Termék leírása

A hitelkártyákkal mind belföldön, mind külföldön a következő tranzakciók
bonyolíthatók a hitelkeret 100%-áig:
● vásárlások,
● készpénzfelvételek ATM-ből és bankfiókban
● bármely közüzemi szolgáltatóra megadott csoportos beszedési megbízások.

Az MKB EasyCard hitelkártyákkal mind belföldön, mind külföldön a következő
tranzakciók bonyolíthatók a hitelkeret 100%-áig:
● vásárlások,
● készpénzfelvételek ATM-ből és bankfiókban
● bármely közüzemi szolgáltatóra megadott csoportos beszedési megbízások.

Biztosítás:
● Gold hitelkártyája mellé díjmentes kiemelt utazási (baleset-, betegség- és
poggyász-) biztosítás tartozik;
● Standard hitelkártyájához díjmentes külföldi utazási (baleset-, betegség- és
poggyász-) biztosítás tartozik

Biztosítás:
● EasyCard Gold hitelkártyája mellé díjmentes kiemelt utazási (baleset-, betegségés poggyász-) biztosítás tartozik
● EasyCard hitelkártyájához opcionálisan - díjfizetés ellenében igényelhet
A megnyitott megújuló keretjellegű hitelkeret a szerződés megszűnéséig folyamatosan az ügyfél rendelkezésére áll. Amennyiben az ügyfél által adott megbízások
külföldi utazási (baleset-, betegségés poggyász-) biztosítást
teljesítését a bankszámla szabad egyenlege nem fedezi a kölcsön folyósítása automatikusan megtörténik.

Co-branded hitelkártyák
● Miles & More MKB MasterCard Standard PayPass
● Miles & More MKB MasterCard Gold PayPass
● MKB EasyCard (PayPass)
● MKB EasyCard Gold (PayPass)
● Energia Plusz

Pénzvisszatérítés
Az Ügyfél a hitelkártyával végrehajtott tranzakciók után a kondíciós listákban
szereplő feltételek mellett pénzvisszatérítésben részesülhet

HUF

MKB MASTERCARD STANDARD típusú hitelkártyák:
min. 200.000 Ft, max. 1.000.000 Ft

Futamidő

Kamatperiódus

A lakossági magáncélú felhasználásra nyújtott kölcsön az Ügyfelek jövedelmi
viszonyaitól függő, fedezet nélkül igénybe vehető finanszírozási lehetőség. A
személyi kölcsön - a törvényes kereteken belül - bármilyen célra felhasználható, a
felhasználást nem kell igazolni, kivéve a saját, vagy idegen bank által nyújtott
forint alapú személyi kölcsönök kiváltása esetén, amennyiben a kölcsön a saját,
vagy az idegen banki személyi kölcsönök / hitelek kiváltására használja fel,
abban az esetben, ha a kiváltandó hitel a hitelt nyújtó bank által kiállított
igazolásban meghatározott típusa szerint személyi kölcsön. Az MKB Minősített
Fogyasztóbarát Személyi Hitel 3 kiváltandó személyi kölcsön kiváltására
igényelhető.

MKB hitelkártyák
● MKB EasyCard (PayPass)
● MKB EasyCard Gold (PayPass)

Hitel devizaneme

Hitelösszeg

A lakossági magáncélú felhasználásra nyújtott kölcsön az Ügyfelek jövedelmi
viszonyaitól függő, fedezet nélkül igénybe vehető finanszírozási lehetőség. A
személyi kölcsön - a törvényes kereteken belül - bármilyen célra felhasználható, a
felhasználást nem kell igazolni, kivéve a saját, vagy idegen bank által nyújtott
forint alapú személyi kölcsönök kiváltása esetén, amennyiben a kölcsön a saját,
vagy az idegen banki személyi kölcsönök kiváltására használja fel, abban az
esetben, ha a kiváltandó hitel a hitelt nyújtó bank által kiállított igazolásban
meghatározott típusa szerint személyi kölcsön. Az MKB Mosoly Személyi
kölcsön 3 kiváltandó személyi kölcsön kiváltására igényelhető.

MKB MASTERCARD GOLD típusú hitelkártyák:
min. 300.000 Ft, max. 2.000.000 Ft

Minimum: 100.000 Ft.
Maximum: a havi rendszeres jövedelem és a Bank által alkalmazott adósminősítés
függvényében, de maximum 2.000.000 Ft.
Minimum - Maximum: 100.000 Ft

Az igénylő részére nyújtható maximális hitelkeret összegét az igénylő
hitelkapacitása és a JTM korlátozza, további korlát, hogy az Ügyfél Banknál
A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó ügyfélminősítés eredménye is.
fennálló összes hitelkeretének (folyószámlahitel és hitelkártya) együttes összege
nem haladhatja meg a nettó jövedelmének 300%-át.
A Bank minden esetben megvizsgálja az Ügyfél, illetve háztartása jövedelmi helyzetét, hitelképességét illetve hitelezhetőségét, figyelembe véve az összes, bármely A Bank által megállapított folyószámla-hitelkeret az Ügyfél által igényeltnél
hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozást, és ennek alapján hitelezhetőségi limitet állapít meg.
alacsonyabb összegű is lehet.

Határozatlan időre szól.
A hitelkártya érvényességi ideje 3 év, 3 évente megújul a fizetési feltételek teljesítése esetén.

Minimum: 500.000 Ft.
Jövedelemfedezettség vizsgálat nem történik, tekintettel, hogy a hiteligénylő
Maximum: 7.000.000 Ft.
KHR lekérdezés alapján nem rendelkezhet olyan 2015.01.01-ét követően igényelt A Bank a hitelbírálat alapján az Adós által igényeltnél alacsonyabb
élő hiteltartozással, melynek eredeti összege nem haladta meg a 300.000,- Ft-ot. kölcsönösszeget is megállapíthat.
Az MNB rendeletet nem kell alkalmazni az ilyen típusú hitelek esetében.

Határozatlan időre szól.

NINCS

Minimum: 24 hónap.
Maximum: 84 hónap.
A Bank által a jövedelemfedezettség alapján egállapított futamidő eltérhet az
ügyfél által igényelt futamidőtől.

Minimum: 1.000.000 Ft.
Maximum: 7.000.000 Ft.

Minimum: 24 hónap.
Maximum: 84 hónap.

Termékösszehasonlító táblázat - Fedezetlen hiteltermékek
Érvényes: 2021. április 1-jétől

Termék neve

Kamat (évi)

Hitelkártya

MKB EasyCard Hitelkártya

Miles & More MKB MasterCard Standard PayPass hitelkártyák: 28,52%
Miles & More MKB MasterCard Gold PayPass hitelkártyák: 30,93%
Energia Plusz hitelkártyák: 28,40%

MKB Lakossági folyószámlahitel
A Bank átmenetileg felfüggesztette a folyószámlahitel termék értékesítését. Az
intézkedés nem érinti a 2020. március 19-et megelőzően kötött hitel- és
kölcsönszerződéseket.

MKB EasyCard Standard hitelkártya: 29,90%
MKB EasyCard Gold hitelkártya: 30,07%

THM: 33,2% - 39,6%

MKB Kisösszegű Folyószámlahitel
A Bank átmenetileg felfüggesztette a folyószámlahitel termék értékesítését. Az
intézkedés nem érinti a 2020. március 19-et megelőzően kötött hitel- és
kölcsönszerződéseket.

17,75%

THM: 23,3%

Teljes Hiteldíj
Mutató (THM)

THM: 19,9% - 33,6%

MKB Mosoly Személyi kölcsön

MKB Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel

Jövedelemjóváírástól függően 6,99%, 8,99% vagy 12,99%

Jövedelemjóváírástól függően 6,99%, 8,99% vagy 10,99%

THM:
7,2% – 13,8%

THM:
7,2% – 11,6%

A THM aktuális mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása az aktuális kondíciók és feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a szerződéskötési dátum függvényében, valamint a feltételek változása esetén módosulhat.
Rendelkezésre tartási időszak: nem értelmezett.
Rendelkezésre tartási
Türelmi időszak:
időszak/
15 naptári nap (hó végi zárlati elszámolás napját követő naptól számolva).
Türelmi idő
A zárlati elszámolásban közzétett minimális törlesztési kötelezettségnek ebben az időszakban kell eleget tenni.

Kötelező biztosítékok,
fedezetek

Rendelkezésre tartási időszak: igénybe nem vett keret összegére, a hitelkeret megszűnéséig.
Türelmi idő: nincs.

Rendelkezésre tartási időszak: nincs
Türelmi idő: nincs.

Rendelkezésre tartási időszak: nincs
Türelmi idő: nincs.

Egyenletes (annuitásos)
A törlesztőrészletek tartalmazzák az esedékes tőke-, és kamattartozást is.
A törlesztőrészletek megfizetése havonta, egyenlő részletekben történik.

Egyenletes (annuitásos)
A törlesztőrészletek tartalmazzák az esedékes tőke-, és kamattartozást is.
A törlesztőrészletek megfizetése havonta, egyenlő részletekben történik.

---------

---------

Kamat
Keretnyitásig felmerülő: Nincs
Normál ügymenet esetén felmerülő:
>Hitelkeret éves díja
>Rendelkezésre tartási díj: Nincs
Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő:
>Adminisztrációs díj
>Hitelkeret emelési díj
>Késedelmi kamat

Kamat
Folyósításig felmerülő:
>Folyósítási jutalék: Nincs
Normál ügymenet esetén felmerülő:
>Kezelési költség: Nincs
Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő:
>Adminisztrációs díj
>Szerződésmódosítási díj – részleges előtörlesztés esetén –
>Zárlati díj – teljes előtörlesztés esetén –
>Személyes ügyfélmegkeresés díja
>Hátralékkezelési díj
>Késedelmi kamat

Kamat
Folyósításig felmerülő:
>Folyósítási jutalék: Nincs
Normál ügymenet esetén felmerülő:
>Kezelési költség: Nincs
Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő:
>Adminisztrációs díj
>Szerződésmódosítási díj – részleges előtörlesztés esetén –
>Zárlati díj – teljes előtörlesztés esetén –
>Személyes ügyfélmegkeresés díja
>Hátralékkezelési díj
>Késedelmi kamat

Ügyféltájékoztató

Ügyféltájékoztató

Díjmentes Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás

Folyósítás/
Keretnyitás
devizaneme

HUF

A türelmi időszak alatt a korábbi elszámolási periódusokban keletkezett valamennyi tranzakció alapján fennálló hiteltartozásra vonatkozik a minimális törlesztési
kötelezettség.
Törlesztési mód/
kamat megfizetése

Részletfizetés

Amennyiben a türelmi időn belül az elszámoláskor fennálló teljes tartozás
● megfizetésre kerül, az előző hónapban végrehajtott vásárlási tranzakciók, illetve a csoportos beszedési megbízás után hitelkamat nem kerül felszámításra
(kamatmentes időszak),
● nem kerül törlesztésre a bank az addig előjegyzett hitelkamatot teljes egészében kiszámlázza a tranzakció keletkezésének dátumáig visszamenőlegesen (a türelmi
időn belül visszafizetett tartozásra is).

A hitel törlesztése automatikus, az Ügyfél számlájára érkező jóváírások (a számlára átutalt vagy befizetett összegek, többek között az Ügyfél által vállalt havi
rendszeres befizetés összege) törlesztik a hitelt, automatikusan feltöltve ezzel a hitelkeretet.

Az egyes ügyletek kockázati megítélésében bekövetkezett negatív változás esetén a Bank jogosult a folyószámla-hitel, vagy a hitelkártya keretcsökkentésére. Az új hitelkeret fölötti kihasznált összeget, valamint annak járulékait a hitelkeret csökkentését követően Önnek vissza kell fizetnie a Bank részére. Amennyiben a
folyószámla-hitel, vagy hitelkártya keretcsökkentése, vagy felmondása miatt a kihasznált és az új csökkentett keret közötti összeget, vagy a lejárt tartozást Ön nem tudja egyösszegben visszafizetni, lehetőség van ennek
> 200.000,- Ft összeg alatt 3 havi
> 200.000,- Ft összeg felett 6 havi
egyenlő összegű részletekben történő visszafizetésére. A részletfizetés kondícióit a Kondíciós lista tartalmazza.

Törlesztés
devizaneme

Díjak,
jutalékok, költségek

HUF
Kamat
Keretnyitásig felmerülő:
>Éves kártya díj
Kártyahasználat során felmerülő:
>Készpénzfelvétel díja
>Zárlati elszámolás havi díja
Egyéb igények jelentkezése esetén felmerülő:
>Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás díja
>Hitelkártya szerződésmódosítási díj
>Hiteltúllépési díj
>Késedelmi díj
>Behajtási díj
Behajtási díj

Tájékoztató
dokumentumok

Ügyféltájékoztató- Miles & More MKB hitelkártyák
Ügyféltájékoztató - Energia Plusz kártya

Ügyféltájékoztató - MKB EasyCard hitelkártyák
Kondíciós lista - Lakossági biztosíték nélküli hitelek
Kondíciós lista – Lakossági Általános és speciális rendelkezések
Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata
Fogalomtár

Termékismertető
Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel Hirdetmény
Kondíciós lista – Lakossági Általános és speciális rendelkezések

