Termék neve

Termék célja

Igénybevevők köre

MKB Folyószámlahitel
MKB-nál vezetett forint bankszámlához kapcsolódó szabadfelhasználású
forint hitelkeret.

Termékösszehasonlító táblázat - Folyószámlahitel és Személyi Kölcsön hiteltermékek
Érvényes: 2018. január 1-től
MKB Mosoly Személyi Kölcsön
MKB Személyi kölcsön

Magáncélú, szabadfelhasználásra nyújtott termék.

Rendelkezik:
• érvényes személyazonosító okmánnyal;
• állandó magyarországi lakcímmel; nem magyar állampolgárok esetében
magyarországi tartózkodási hellyel
• magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal;
• legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű
munkaviszonnyal;
• minimum 80.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi
nettó jövedelemmel (deviza jövedelem esetén az átváltás a Magyar
Nemzeti Bank által, a befogadás napján jegyzett devizaárfolyamon
történik).
• telefonos elérhetőséggel
Továbbá
• a hiteligénylő nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer
negatív listájában vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem
benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett.
• hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai
megismeréséhez más bank részéről;
•a hitelfedezeti személybiztosításhoz szükséges Nyilatkozat aláírása;

Rendelkezik:
• érvényes személyazonosító okmánnyal;
• állandó magyarországi lakcímmel; nem magyar állampolgárok esetében magyarországi tartózkodási hellyel
• magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal;
• legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal;
• minimum 80.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi nettó jövedelemmel (deviza jövedelem esetén az átváltás a Magyar
Nemzeti Bank által, a befogadás napján jegyzett devizaárfolyamon történik).
• telefonos elérhetőséggel
Továbbá
• a hiteligénylő nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív listájában vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem benyújtásától
számított legalább 12 hónapja rendezett.
• hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez más bank részéről;
•a hitelfedezeti személybiztosításhoz szükséges Nyilatkozat aláírása;

• olyan magánszemély aki a 18. életévet betöltötte
• vállalja a rendszeres (havi) befizetést vagy jövedelem átutalást az MKBnál vezetett lakossági forint bankszámlára.
• Munkabér jellegű jövedelem figyelembe vétele esetén Magyarországon
vagy külföldön legalább 3 hónapja, a hiteligénylő aktuális munkáltatójánál
fennálló munkaviszony

• rendelkezik az MKB Banknál vezetett bankszámlával olyan
magánszemély aki nek az életkora 21-70 év közötti (a hiteligénylés
benyújtásakor betöltött életév alapján), azonban az igénylő életkora a hitel
lejáratakor nem érheti el a 72. évet. Több igénylő esetén legalább az egyik
igénylőnek meg kell felelnie ezen feltételnek. Munkabér jellegű jövedelem
figyelembe vétele esetén Magyarországon vagy külföldön legalább 3
hónapja, a hiteligénylő aktuális munkáltatójánál fennálló munkaviszony

• olyan magánszemély aki nek az életkora 21-70 év közötti (a hiteligénylés
benyújtásakor betöltött életév alapján), azonban az igénylő életkora a hitel
lejáratakor nem érheti el a 72. évet. Több igénylő esetén legalább az egyik
igénylőnek meg kell felelnie ezen feltételnek. Munkabér jellegű jövedelem
figyelembe vétele esetén Magyarországon vagy külföldön legalább 3
hónapja, a hiteligénylő aktuális munkáltatójánál fennálló munkaviszony

MKB Keretnövelő Személyi Kölcsön
A lakossági magáncélú felhasználásra nyújtott kölcsön az Ügyfelek
jövedelmi viszonyaitól függő, fedezet nélkül igénybe vehető finanszírozási
lehetőség, amely egyesíti magában a folyószámlahitel és a személyi kölcsön
jellemzőit.
Rendelkezik:
• érvényes személyazonosító okmánnyal;
• állandó magyarországi lakcímmel; nem magyar állampolgárok esetében
magyarországi tartózkodási hellyel
• magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal;
• legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű
munkaviszonnyal;
• minimum 80.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi
nettó jövedelemmel (deviza jövedelem esetén az átváltás a Magyar
Nemzeti Bank által, a befogadás napján jegyzett devizaárfolyamon
történik).
• telefonos elérhetőséggel
Továbbá
• a hiteligénylő nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer
negatív listájában vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem
benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett.
• hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai
megismeréséhez más bank részéről;
•a hitelfedezeti személybiztosításhoz szükséges Nyilatkozat aláírása;

• az igénylő rendelkezik két MKB-nál vezetett lakossági forint
bankszámlával, vagy azokat a kérelem benyújtásakor megnyittatja.

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 megnyitott rulírozó jellegű hitelkeret a szerződés megszűnéséig
folyamatosan az ügyfél rendelkezésére áll. Amennyiben az ügyfél által
adott megbízások teljesítését a bankszámla szabad egyenlege nem fedezi a
kölcsön folyósítása automatikusan megtörténik.

HUF

Hitel devizaneme

Minimum: 100 000 Ft.
Maximum: a vállalt havi rendszeres befizetés és a Bank által alkalmazott
adósminősítés függvényében, de maximum 2.000.000 Ft.

Hitelösszeg

A személyi kölcsön - a törvényes kereteken belül - bármilyen célra felhasználható, a felhasználást nem kell igazolni.

A termék életciklusa két részből áll, egy Költési és egy Törlesztési
időszakból. A Költési időszakban a termék folyószámlahitelként működik,
amely egy az Ügyfél számára megnyitott, a jövedelme fogadására és
felhasználására szolgáló bankszámlától független bankszámlához
kapcsolódik. A Költési időszak végén a folyószámlahitel megszüntetésre
kerül, és az adott időpontban kihasznált keretösszeget, valamint a Költési
időszak alatt felhalmozott kamatot annuitásos személyi kölcsönné alakítja
át a Bank, amelyet az Ügyfél havi egyenlő összegű törlesztőrészletekben
fizet vissza.

A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó
ügyfélminősítés eredménye is.
A Bank minden esetben megvizsgálja az Ügyfél, illetve háztartása
jövedelmi helyzetét, hitelképességét illetve hitelezhetőségét, figyelembe
véve az összes, bármely hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozást, és
ennek alapján hitelezhetőségi limitet állapít meg.

Minimum: 300 000 Ft.
Maximum: 5.000.000 Ft.

A Költési időszakban az Ügyfél rendelkezésére tartott hitelkeret összege
minimum 250.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft.

A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó ügyfélminősítés eredménye is.

A Költési időszak lezárását követően folyósított Törlesztendő hitelösszeg a
Törlesztési időszak kezdő napján aktuálisan igénybevett hitelkeret, a
Költési időszakra elszámolt kamat és a folyósítási díj együttes összege.

A Bank minden esetben megvizsgálja az Ügyfél, illetve háztartása jövedelmi helyzetét, hitelképességét illetve hitelezhetőségét, figyelembe véve az
összes, bármely hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozást, és ennek alapján hitelezhetőségi limitet állapít meg.

Termék neve

MKB Folyószámlahitel

Futamidő

Határozatlan időre szól.

Kamatperiódus

Nincs

Kötelező biztosítékok,
fedezetek

Minimum: 24 hónap.
Maximum: 60 hónap.
A Bank által a jövedelemfedezettség alapján megállapított futamidő eltérhet
az ügyfél által igényelt futamidőtől.

1 éves - átárazódás 3 évente.

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

Díjmentes Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás

Rendelkezésre tartási időszak: nincs.

Rendelkezésre tartási időszak: nincs.

Türelmi idő: nincs.

Türelmi idő: nincs.

19,5% *

A hitelkeret a Költési időszakban folyamatosan az Ügyfél rendelkezésére
áll, a kölcsön folyósítása automatikusan - az Ügyfél külön intézkedése
nélkül - történik, amennyiben az Ügyfél által adott megbízások teljesítését a
bankszámla szabad egyenlege nem fedezi. Az Ügyfél számlájára érkező
jóváírások törlesztik a hitelt, automatikusan feltöltve ezzel a hitelkeretet.
A Költési időszak lejáratakor a Bank a hitelkeret rendelkezésre tartását
megszünteti, és az aktuálisan kihasznált keretösszeg alapján, annak a
Költési időszakra elszámolt kamatával valamint a folyósítási díjjal növelt
összegben folyósítja a Törlesztendő hitelösszeget.

• Díjmentes Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás,
• 3 000 000 Ft hitelösszeg felett egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó
közokirat.

• Díjmentes Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás,
• 3 000 000 Ft hitelösszeg felett egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó
közokirat.

Díjmentes Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás

HUF

Törlesztési mód/
kamat megfizetése

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.

Részletfizetés

Az egyes ügyletek kockázati megítélésében bekövetkezett negatív változás
esetén a Bank jogosult a folyószámla-hitel 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 keretcsökkentése, vagy felmondása miatt
a kihasznált és az új csökkentett keret közötti összeget, vagy a lejárt
Nem kapcsolódik a termékhez
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.

Egyenletes (annuitásos)

Egyenletes (annuitásos)

Törlesztés devizaneme

Egyenletes (annuitásos)

Nem kapcsolódik a termékhez

Nem kapcsolódik a termékhez

HUF
Kamat
Folyósításig felmerülő:
Folyósítási díj
Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő:
Adminisztrációs díj
Szerződésmódosítási díj
Zárlati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

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

Tájékoztató
dokumentumok

Nincs

• MKB-nál vezetett számlára történő folyósításkor: 15,4% *
• Más banknál vezetett számlára történő folyósításkor: 15,1% *

11,4% *

Folyósítás/ Keretnyitás
devizaneme

Díjak,
jutalékok, költségek

MKB Keretnövelő Személyi Kölcsön
A kölcsön futamideje két részből áll:
• Költési időszak: A hitelkeret rendelkezésre tartásának kezdő napjától 3
hónapig tartó időszak.
• Törlesztési időszak: A Költési időszak lejáratát követő naptól kezdődő
időszak. A Törlesztési időszak futamidejét az Ügyfél választhatja meg, a
minimum és maximum korlátok figyelembe vétele mellett.
Minimális törlesztési futamidő: 9 hónap
Maximális törlesztési futamidő (az induló hitelkeret összegének
függvényében):
- 250.000 Ft – 500.000 Ft: max. 12 hónap
- 500.001 Ft – 750.000 Ft: max. 18 hónap
- 750.001 Ft – 1.000.000 Ft: max. 24 hónap

1 éves - átárazódás 3 évente.

23,0% *

THM

Rendelkezésre tartási
időszak/
Türelmi idő

Termékösszehasonlító táblázat - Folyószámlahitel és Személyi Kölcsön hiteltermékek
Érvényes: 2018. január 1-től
MKB Mosoly Személyi Kölcsön
MKB Személyi kölcsön

Ügyféltájékoztató

Kamat
Folyósításig felmerülő:
Folyósítási díj
Normál ügymenet esetén felmerülő:
Rendelkezésre tartási díj
Normál ügymenettől való eltérés esetén felmerülő:
Adminisztrációs díj
Szerződésmódosítási díj
Zárlati díj
Személyes ügyfélmegkeresés díja
Hátralékkezelési díj
Késedelmi kamat

Ügyféltájékoztató

Ügyféltájékoztató

Termék neve

MKB Folyószámlahitel

Tájékoztató
dokumentumok

Termékösszehasonlító táblázat - Folyószámlahitel és Személyi Kölcsön hiteltermékek
Érvényes: 2018. január 1-től
MKB Mosoly Személyi Kölcsön
MKB Személyi kölcsön

MKB Keretnövelő Személyi Kölcsön

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata
Fogalomtár

THM magyarázat

* 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.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, 2018. március 31-ei szerződéskötési dátum, és 15-ei elszámolási nap alapul vételével, a feltételek változása esetén a
mértéke módosulhat.A THM aktuális mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza.

