Termékösszehasonlító táblázat - Személyi Kölcsön hiteltermékek
Érvényes: 2018. november 12-től
Termék neve
Termék célja

Igénybevevők köre

Termék leírása

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 100.000 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 150.000 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 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

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

A személyi kölcsön - a törvényes kereteken belül - bármilyen célra
felhasználható, a felhasználást nem kell igazolni.
(MKB Banknál fennálló személyi kölcsön hiteltartozás kiváltására nem
lehet felhasználni)
Forint

Hitel devizaneme

1. oldal, összesen: 3
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Termék neve

Hitelösszeg

MKB Mosoly Személyi Kölcsön

MKB Személyi kölcsön

Minimum: 300 000 Ft.
Maximum: 5.000.000 Ft.

Minimum: 300 000 Ft.
Maximum: 3.000.000 Ft.

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

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

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

Futamidő

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

1 éves - átárazódás 3 évente.

Kamatperiódus
14,8% *

THM
Rendelkezésre tartási
időszak/
Türelmi idő

Kötelező biztosítékok,
fedezetek

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

10%*

Rendelkezésre tartási időszak: nincs.

Rendelkezésre tartási időszak: nincs.

Türelmi idő: nincs.

Türelmi idő: nincs.

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

Folyósítás/ Keretnyitás
devizaneme
2. oldal, összesen: 3

• Díjmentes Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás,
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Termék neve

MKB Mosoly Személyi Kölcsön

Törlesztési mód/
kamat megfizetése

Részletfizetés

MKB Személyi kölcsön

Egyenletes (annuitásos)

Nem kapcsolódik a termékhez

Nem kapcsolódik a termékhez

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

Díjak,
jutalékok, költségek

Ügyféltájékoztató

Ügyféltájékoztató

Tájékoztató
dokumentumok

THM magyarázat

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, 2018. december 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.

3. oldal, összesen: 3

