ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
MKB Nyugdíjpénztári Kölcsön
Érvényes: 2020. október 1-től
Szeretne gyors, könnyen igénybe vehető kölcsönhöz jutni?
Igényeljen MKB Nyugdíjpénztári Kölcsönt!
Önkéntes nyugdíjpénztári tagként Ön a 10 éves várakozási idő letelte, illetve a
nyugdíjkorhatár elérése után az egyéni számláján lévő összeg 50%-át
felhasználhatja hitelfedezetként, így az MKB Nyugdíjpénztári Kölcsön gyors
megoldást kínál Önnek, amennyiben készpénzre van szüksége, és felajánlja
fedezetként a nyugdíjpénztári megtakarítását. Nyugdíjpénztári megtakarítása
továbbra is megmarad, tovább gyarapodik, miközben a bármilyen célra,
kötöttségek nélkül felhasználható készpénzmennyiség az Ön rendelkezésére áll.



MKB Nyugdíjpénztári Kölcsönt abban az esetben igényelhet, ha Ön
rendelkezik:
 érvényes személyazonosító okmánnyal;
 állandó magyarországi lakcímmel (nem magyar állampolgárok esetében
magyarországi tartózkodási hellyel),
MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ági, vagy HONVÉD Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztári
tagsággal.

A fenti feltételek igazolásához bemutatandó, illetve benyújtandó dokumentumok körét a hitelkérelmi
nyomtatvány tartalmazza.
Hiteligénylését megelőzően Önnek mérlegelnie szükséges háztartása teherviselő képességét.
A Nyugdíjpénztári Kölcsön devizaneme, összege, futamideje és kamatperiódusa, kamatozása
Hitel devizaneme: forint
Hitelösszeg
 alsó határa: 300 000 Ft
 felső határa: a nyugdíjpénztári tagi lekötés 50%-a likvidációs értékének1
o egyenletes (annuitásos) törlesztés esetén 97%-a,
Kamatperiódus: 3 év
Futamidő
 minimum 1év;
 maximum 10 év.
Amennyiben a futamidő 36 hónapnál rövidebb a kamat fix.
Amennyiben a futamidő 36 hónapnál hosszabb, a kamat változó.
A Bank jogosult a kamatot a vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint alkalmazott kamatváltoztatási
mutató alapján egyoldalúan módosítani. A Bank H5K kamatváltoztatási mutatót alkalmazza.
Az alkalmazott kamatváltoztatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amelyet az
MNB
honlapján
tud
figyelemmel
követni.
https://www.mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasimutato/forinthitel/h5k-5-szamu-kamatvaltoztatasi-mutato-forinthitelek-eseten
Rendelkezésre tartási időszak: nincs.
Türelmi idő:
 Egyenletes (annuitásos) törlesztés esetén: nincs

1
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THM2: 6,8%
Az MKB Nyugdíjpénztári kötelező biztosítékai
A pénztártag (hitelfelvevő) – a várakozási idő (10 év) letelte, vagy a nyugdíjkorhatár elérése után – egyéni
számlakövetelésének meghatározott része, de legfeljebb 50 %-a.
Az MKB Nyugdíjpénztári kölcsön igénylése
Az igényléshez szükséges hitelkérelmi nyomtatványt bármely MKB bankfiókban rendelkezésére bocsátjuk,
illetve letölthető honlapunkról.
Az igényléskor bemutatandó, illetve benyújtandó dokumentumok körét a hitelkérelmi nyomtatvány
tartalmazza.
A jövedelmi helyzetének igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
 3 havi az átutalási megbízás jogcíméből megállapítható munkabér jóváírást tartalmazó
bankszámlakivonat;
 Nem azonosítható jogcímű munkabér esetén a 3 havi bankszámlakivonat mellett 30 napnál nem
régebbi Munkáltató jövedelemigazolás;
 Bankszámlával nem rendelkező igénylő, illetve nem bankszámlára érkező munkabér esetén
bankszámlakivonat helyett 12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem
régebbi köztartozás-mentességet igazoló NAV igazolás;
 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 értesítő levél;
A kérelmi nyomtatvány és a hiteligényléshez szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtása esetén a Bank
befogadja és a befogadást követően legkésőbb tizenöt munkanapon belül elbírálja az Ön igénylését.
A Bank minden esetben megvizsgálja az Ön, illetve háztartása jövedelmi helyzetét, hitelképességét illetve
hitelezhetőségét, figyelembe véve az összes, bármely hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozást, és ennek
alapján jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót állapít meg. Tájékoztatjuk, hogy a hitelképességét a
rendelkezésre álló információk alapján értékeli a Bank és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot Önnek a
hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy Ön képes
lesz a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség felméréséhez a
Bank hitelreferencia-szolgáltatást vesz igénybe.
Hitelkérelmének a rendelkezésre bocsátott adatok alapján történő elbírálásáról, a hitelkeret megnyitásáról
néhány nap elteltével írásban is értesítjük. Ha a Hitelkérelemben meghatározott hitelösszeg nagysága, vagy
az ügylet természete ezt indokolja, a Bank jogosult az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt
meghosszabbítani. Ezen határidő-hosszabbításról a Bank az Ügyfelet a Hitelkérelem befogadását követően,
haladéktalanul tájékoztatja.
Az MKB Nyugdíjpénztári kölcsön folyósítása
A hitelszerződés megkötését követően a hitelszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítése
esetén kerül sor a hitelösszeg szerződésben rögzített módon történő folyósítására. A hitel folyósítása
forintban történik.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt a
szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a
mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30
napos naptári hónapokkal számolt. A THM aktuális mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
értékek táblázata tartalmazza.
2
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Az MKB Nyugdíjpénztári kölcsön törlesztése
Egyenletes (annuitásos): a tőke törlesztése és a kamat, kezelési költség megfizetése havonta a
kamatperióduson belül egyenlő összegű törlesztőrészletekben történik. Az egyenlő összegű törlesztőrészlet
magába foglalja a hónapról hónapra változó összegű tőke, kamat és kezelési költség összegét;
Az MKB Nyugdíjpénztári kölcsönnel kapcsolatos kiadást háztartásának bevételeihez tudja igazítani, ugyanis
Ön választhatja meg, hogy az adott hónap 1-27. napja közül mely napon szeretné törleszteni hitelét.
A törlesztés devizaneme forint.
További segítség az Ön döntéséhez!
Kérjük, tekintse meg az MKB Bank hiteltermékeinek összehasonlításait szolgáló táblázatokat illetve az
értékesítés során használt fogalmak meghatározásait tartalmazó Fogalomtárat.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásait is, melyek a banki hiteltermékekkel
kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak (elérhetőség:
www.mnb.hu/fogyasztovedelem).
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jegybanktörvény alapján folyamatos felügyeletet gyakorol a pénzügyi
ágazati törvények hatálya alá tartozó szervezetek és személyek felett, amelynek keretében fellép pénzügyi
szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók jogai érdekében. Az MNB-hez (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt.
39., levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP Postafi-ók: 777., telefon: 06-80/203-776, e-mail cím:
ugyfelszolgalat@mnb.hu) a fogyasztó a Bank eljárásával kapcsolatos panasza számára kedvezőtlen kezelése
esetén fordulhat a jegybanktörvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatti
fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezése érdekében.
Az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) egy szakmailag független, alternatív
vitarendezési fórum, amely a bírósági eljárásoknál gyorsabb és olcsóbb megoldást nyújt a fogyasztók és a
velük szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató közötti anyagi, polgári eljárást igénylő jogvitákban.
A PBT-hez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 0680/203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) azt követően fordulhat peren kívüli jogorvoslatért a fogyasztó,
ha panaszbejelentéssel közvetlenül megkísérelte a pénzügyi szolgáltatónál vitás ügye rendezését, azonban
panasza a 30 napos válaszadási határidőt követően nem rendeződött számára kielégítően.

Az Ügyféltájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek.
Jelen Ügyféltájékoztató kötelező, elválaszthatatlan melléklete a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj
Mutató (THM) értékek táblázata.
További kérdéseivel kérjük, forduljon személyes pénzügyi tanácsadóinkhoz bankfiókjainkban, hívja 24 órás
telefonos ügyfélszolgálatunkat, az MKB TeleBANKárt a 06 80 333 660-as telefonszámon, vagy látogasson el
honlapunkra a www.mkb.hu címen.
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