Termékismertető
Termékjellemzők
Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel
Forint

Termék neve
Hitel devizaneme

szabad felhasználású, vagy hitelkiváltási célú
Felhasználási cél

(A hitelkiváltási célú hitelösszeg felett az adós nem rendelkezhet, illetve, ha a Kölcsön
összege a hitelkiváltáshoz szükséges összeget meghaladja, a Bank köteles meggyőződni a
kiváltandó hitel megszűnéséről, mielőtt a hitelkiváltáshoz szükséges összeg feletti részt
az adós rendelkezésére bocsátja.)

Igényelhető hitelösszeg

1.000.000-7.000.000 Ft

Futamidő
Kamatozás
Törlesztés módja

24-84
futamidő végéig rögzített (fix)
havonta egyenlő részletekben (annuitással)

Minimálisan elvárt jövedelem

200.000 Ft
Kamatok és díjak

7,2% - 11,6%

THM
Kedvezmény nélküli ügyleti
kamat

10,99%
Jövedelem jóváírás vállalása esetén:
200.000 - 349.999 Ft-ig: 8,99%
350.000 Ft felett: 6,99%

Kamatkedvezmények*
Folyósítási díj (a hitelösszeg
arányában)

Díjmentes

Előtörlesztési díj (az
előtörlesztett összeg arányában)

0,5%
A futamidő utolsó évében díjmentes
Hitelfelvételi folyamat

Hiteligénylési csatornák**

Hitelfelvétel folyamatának
átfutási ideje

Előtörlesztés elszámolása

Bankfiókban
Legfeljebb 3 munkanap
Hitelkiváltási célú kölcsönrészt meghaladó szabad felhasználású kölcsönrész
esetén a Bank a kiváltandó kölcsön (több hitelkiváltással érintett kölcsön esetén a
legutolsóként megszűnt) megszűnéséről történő tudomásszerzést követő naptól
számított maximum 1 munkanapon belül folyósítja a még fennmaradó
kölcsönrészt.
Legfeljebb 2 munkanapon belül
Egyéb

Törlesztési számla

Egyéb bankszámla***

Hitelfedezeti biztosítás

nyitás

Más bankhoz történő folyósítás esetén kötelező

díja

díjmentes

nyitása

nem kötelező

díja

A választható bankszámla csomagjaink az alábbi linken elérhetőek:
https://www.mkb.hu/lakossagi/napi-penzugyek/szamlavezetes

kötése

Automatikus

díja

Díjmentes****

* Részletesen lásd: a Hirdetményben és www.mkb.hu/friss-informaciok/kondiciok/lakossagi-termekek-kondicioi linken
** Bankfióki igénylés során a Bank nem ad ajánlatot, azonnal szerződést köt az Ügyféllel.
***Részletesen lásd: a https://www.mkb.hu/lakossagi/napi-penzugyek/szamlavezetes linken
**** Részletesen lásd: a Biztosítás feltételek és az Ügyféltájékoztató az MKB Bank Nyrt által nyújtott személyi kölcsönhöz
kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz nevű dokumentumokban és a www.mkb.hu/frissinformaciok/kondiciok/lakossagi-termekek-kondicioi

ELLENŐRZŐ LISTA
Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylése esetén benyújtandó és bemutatandó dokumentumok
Igazolás
formája

I.1. Személyes dokumentumok

1.
2.

1.
2.
3.

Magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy:
Érvényes személy azonosságot igazoló dokumentum személyi igazolvány, vagy útlevél vagy kártyaformátumú
bemutatandó
vezetői engedély
Érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány
bemutatandó
Magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy:
EU állampolgárok minden elismert azonosító okmánya
vagy fényképes azonosító okmány (útlevél, magyarországi
bemutatandó
tartózkodásra jogosító személyi azonosító igazolvány vagy
érvényes tartózkodási engedély)
Magyarországi tartózkodási hely megadása (lakcímkártya) bemutatandó
Magyarországi tartózkodási hely igazolására rendelkezésre
bemutatandó
álló dokumentum (nem EU állampolgárok esetében)

I.2. Jövedelemigazoláshoz kapcsolódó dokumentumok

1.

2.

Legalább 3 hónapos munkaviszonyból származó jöv.:
1.) Munkabér jóváírást tartalmazó utolsó 3 havi lakossági
bankszámlakivonat és a kérelmi nyomtatványon az ügyfél
nyilatkozata a közterhek megfizetéséről. vagy
2.) 30 napnál nem régebbi MKB Munkáltatói Jövedelemigazolás és a munkáltató nyilatkozata arról, hogy a
közterhek megfizetésre kerültek és utolsó 3 havi munkabér
bemutatandó
jóváírást tartalmazó bankszámlakivonat vagy
3.) 12 hónapnál nem régebben kiállított NAV jövedelemigazolás (utolsó lezárt adóévről szóló, eredeti/
elektronikusan lekért) vagy a Jövedeleminformációs
Rendszerből (JIR) elektronikusan lekért jövedelemigazolás
és 30 napnál nem régebbi NAV nullás adóigazolás vagy
KOMA adatbázisban szerepel az Ügyfél
Végleges jelleggel megszerzett öregségi nyugellátás,
szolgálati járandóság illetve korhatár előtti ellátás
1.) Ellátás jóváírását tartalmazó utolsó egy havi lakossági
bankszámlakivonat és ellátásra vonatkozó határozat, vagy
éves NYUFIG értesítő levél, amelyen feltüntetésre került a
bemutatandó
folyósított ellátás jogcíme, típusa vagy
2.) Utolsó egy havi kifizetést igazoló nyugdíjszelvény és
ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított
igazolás, vagy éves NYUFIG értesítő levél amelyen
feltüntetésre került a folyósított ellátás jogcíme, típusa

Adós 1.

Adós 2.

Adós 3.

Adós 4.

Igazolás
formája
Külföldön szerzett munkaviszonyból származó jövedelem:
1.) Munkáltatói jövedelemigazolás vagy munkaszerződés
vagy a munkáltató nyilatkozata a munkavállaló
3.
bemutatandó
alkalmazásáról és a munkáltató nyilatkozata a közterhek
megfizetéséről és a munkabér jóváírást tartalmazó utolsó 3
havi lakossági bankszámlakivonat.
Külföldön szerzett nyugdíj:
1.) Az ellátást folyósító szerv 12 hónapnál nem régebbi
4.
bemutatandó
határozata vagy hivatalos igazolása és az ellátás jóváírását
tartalmazó utolsó egy havi bankszámlakivonat.
GYES, GYED, CSED és a GYET összege:
1.) Az átutalási megbízás jogcíméből megállapítható ellátás
jóváírását tartalmazó utolsó 3 havi lakossági bankszámla5.
bemutatandó
kivonat vagy
2.) A folyósító szerv 12 hónapnál nem régebbi határozata,
vagy igazolása és utolsó 3 havi kifizetést igazoló szelvény
Családi pótlék:
1.) Az átutalási megbízás jogcíméből megállapítható ellátás
jóváírását tartalmazó utolsó 3 havi lakossági bankszámla6.
bemutatandó
kivonat vagy
2.) A folyósító szerv 12 hónapnál nem régebbi határozata,
vagy igazolása és utolsó 3 havi kifizetést igazoló szelvény
Hozzátartozói jogon megszerzett végleges özvegyi nyugellátás:
1.) Ellátás jóváírását tartalmazó utolsó 3 havi lakossági
bankszámlakivonat és az ellátásról szóló 12 hónapnál nem
7. régebben kiállított igazolás, vagy éves NYUFIG értesítő
bemutatandó
levél vagy
2.) Utolsó 3 havi kifizetést igazoló nyugdíjszelvény és az
ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított
igazolás, vagy éves NYUFIG értesítő levél
Kisadózó vállalkozásból származó (KATA) jövedelem
esetén:
1) 12 hónapnál nem régebben kiállított NAV
jövedelemigazolás (utolsó lezárt adóévről szóló,
eredeti/ elektronikusan lekért és ügyintéző által
ellenőrzött), a NAV igazolása arról, hogy az ügyfél
8.
bemutatandó
kisadózó vállalkozói adó alanya
2) 30 napnál nem régebbi NAV nullás adóigazolás vagy
KOMA adatbázisban szerepel az Ügyfél
Folyó évre vonatkozó bevételi nyilvántartás (az igénylés
beadásához képest az utolsó hónap végére összesített
nyilvántartás)
I.3. További dokumentumok:
Saját bank által nyújtott személyi kölcsön hitelkiváltás hitelcél esetén:
Kiegészítés MKB Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel
1. igénylés és szerződéshez MKB Bank által nyújtott személyi benyújtandó
kölcsön kiváltására nyomtatvány
2
MKB előtörlesztési megbízás nyomtatvány
benyújtandó
Idegen bank által nyújtott személyi kölcsön hitelkiváltás hitelcél esetén:
Kiegészítés MKB Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel
1. igénylés és szerződéshez Idegen Bank által nyújtott
benyújtandó
személyi kölcsön kiváltására nyomtatvány

Adós 1.

Adós 2.

Adós 3.

Adós 4.

2.
3.

A kiváltandó személyi kölcsönt nyújtó bank által kiállított
követelés-kimutatás
A kiváltandó kötelezettség jogosultja általi átvételt igazoló
elő/végtörlesztési megbízás

bemutatandó
benyújtandó

Átadás dátuma: …………………………………………………………..

Átadó ügyintéző neve és aláírása: ……………………………………………………………………………………

