ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
MKB Keretnövelő Személyi kölcsön
Érvényes: 2018. április 1-től
Nagyobb kiadást tervez? Szeretne időt nyerni a
törlesztésre?
Igényeljen MKB Keretnövelő Személyi kölcsönt, így
folyósításától 3 hónap áll rendelkezésére, hogy
meghatározza a tényleges kiadásainak összegét!
Az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön igénybevétele
esetén a folyósítástól számított 3 hónapos költési
időszakban az Ön forint bankszámlájára folyósított
személyre szabott hitelkeret áll az Ön rendelkezésére,
melyet ezen időtartam alatt automatikusan, külön
intézkedés nélkül igénybe vehet,

készpénzfelvételre,

vásárlásra,

átutalási megbízás teljesítésére,

csoportos beszedési megbízás teljesítésére.
A költési időszak utolsó napját követő napon a Bank megállapítja a ténylegesen igénybe vett kölcsön
összegét és annak felgyülemlett kamatát és azt az összeget kell Önnek a 4. hónaptól törlesztenie
havonta, amelyről a törlesztési időszak kezdetén a Bank külön értesítésben tájékozatja Önt.
Élvezze annak előnyét, hogy a személyi kölcsön folyósításától számított 3. hónap végéig hitelkerete
erejéig
 bármilyen célját, elképzelését megvalósíthatja,
 nem várt kiadások esetén egyéb megtakarításaihoz nem kell hozzányúlnia,
 nagyobb kiadások tervezését (ünnep, utazás, komolyabb értékű ajándék) is nyugodtan
megteheti,
 a könnyebb hozzáférést biztosítandó, bankkártyát is igényelhet,
 igénybe vett összeget sem kell az első 3 hónapban törlesztenie.
Törlesztési kötelezettsége csak a 4. hónaptól és csak a ténylegesen elköltött összegre valamint az arra
számított kamatokra áll fenn.
Plusz szolgáltatás a Hitelfedezeti életbiztosítás!
Az Ön és családja biztonsága érdekében, az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön termékhez Csoportos
hitelfedezeti életbiztosítás kapcsolódik, melynek díját az MKB állja. Önnek nem kell mást tennie, mint
aláírni a csatlakozó nyilatkozatot.
Az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön terméket abban az esetben igényelheti, ha Ön a hitelkérelem
benyújtásakor rendelkezik1:





1

érvényes személyazonosító okmánnyal;
állandó magyarországi lakcímmel (nem magyar állampolgárok esetében magyarországi
tartózkodási hellyel illetve a tartózkodási engedély lejáratát nem haladja meg a kölcsön
futamideje);
magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal;
legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal;

A benyújtandó dokumentumoktól a Bank egyedileg eltérhet.
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minimum 80.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi nettó rendszeres
jövedelemmel (deviza jövedelem esetén az átváltás a kérelem benyújtásakor érvényes MKB
kereskedelmi deviza középárfolyamon történik);
telefonos elérhetőséggel.

továbbá ha Ön
 a 21. életévet betöltötte;
 nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív listájában vagy szerepel, de a
tartozás hitelkérelem benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett. (Felhívjuk
figyelmét, hogy amennyiben szükségesnek látja, élhet az ingyenes Ügyféltudakozvány
kérésének lehetőségével.);
 hozzájárul az Ön KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez más bank
részéről;
 Nem vesz részt banki fizetéskönnyítési eljárásban Rendelkezik már az MKB Banknál két
pénzforgalmi számlával vagy a hitelkérelem benyújtásakor megnyittatja azt/azokat.
A felsorolt feltételek igazolásához bemutatandó, illetve benyújtandó dokumentumok körét az MKB
Keretnövelő Személyi kölcsön igénylés és szerződés nyomtatvány tartalmazza.
Az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön devizaneme, kamatozása, összege és futamideje
Az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön devizaneme forint.
Kamat: fix.
A hitelkeret minimális összege 250.000 Ft és legfeljebb 1.000.000 Ft lehet.
A Bank által jóváhagyott kölcsönösszeg az adósminősítés és a jövedelemfedezettség alapján az
igényeltnél alacsonyabb is lehet.
A hitelszerződés határozott idejű, a futamidő lejárata a jóváhagyott keretösszeg függvényében az
alábbiak szerint alakulhat:
induló hitelkeret összege
250.000 Ft – 500.000 Ft
500.001 Ft – 750.000 Ft
750.001 Ft – 1.000.000 Ft

minimális futamidő
12 hónap
12 hónap
12 hónap

maximális futamidő
15 hónap
21 hónap
27 hónap

THM2: 19,5%
Az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön kötelező biztosítékai
Díjmentes csoportos hitelfedezeti személybiztosítás.
Az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön igénylése és elbírálása
Az igényléshez kitöltendő hitelkérelmet (MKB Keretnövelő Személyi kölcsön) 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;

2

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása az aktuális kondíciók és feltételek, illetve a hatályos
jogszabályok figyelembevételével történt, 2018. június 30-ai szerződéskötési dátum és adott hónap 15-i elszámolási
nap alapul vételével, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM aktuális mértékét a Lakossági
hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza

Ügyféltájékoztató – MKB Keretnövelő Személyi kölcsön

2/4





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 normál kezelés esetén legkésőbb három munkanapon belül
elbírálja az Ön igénylését.
Hiteligénylését megelőzően Önnek mérlegelnie szükséges háztartása teherviselő képességét, amelynek
felméréséhez 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 hitelképességvizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy Ön képes lesz a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség felméréséhez a Bank hitelreferenciaszolgáltatást vesz igénybe.
Hitelkérelmének a rendelkezésre bocsátott adatok alapján történő elbírálásáról a döntést követő 24
órán belül SMS-ben, illetve a hitelkeret megnyitásáról néhány nap elteltével írásban is értesítjük.
Az Önnek megküldött Értesítő levél - amely tartalmazza a hitel adatait - és az aláírt hitelkérelem
igénylés és szerződés, amely tartalmazza az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön általános szerződési
feltételeit - együtt képezik a hitelszerződést. Így Önnek nem kell még egyszer befáradni Bankunkhoz.
Ha a Hitelkérelemben meghatározott hitelösszeg nagysága, vagy az ügylet természete ezt indokolja, a
Bank jogosult az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt meghosszabbítani. Ezen határidőhosszabbításról a Bank az Ügyfelet a Hitelkérelem befogadását követően, haladéktalanul tájékoztatja.
Tájékoztatjuk, hogy a hiteligénylés befogadása a Bank részéről nem jelent kötelezettséget a hitelkeret
biztosítására és a kölcsön folyósítására, csupán az érdemi bírálat lefolytatásának elvállalását. A
hitelkérelem elutasítása esetén a Bankot indokolási kötelezettség nem terheli.
Az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön folyósítása
Az MKB Keretnövelő Személyi kölcsönt az Ön MKB-nál vezetett azon forint alapú bankszámlájára
folyósítjuk a hitelszerződésben meghatározott módon, amelyet az MKB Keretnövelő Személyi kölcsön
szerződés megkötésével egyidejűleg nyit meg a Bank.
A Személyi Kölcsön folyósítása a hitelkeret beállítását is jelenti, hiszen a folyósított Személyi Kölcsön
használható fel hitelkeretként, a folyósítást követő 3 hónapig.
A folyósított kölcsön törlesztése
A folyósított kölcsönt Ön az alábbi módon törleszti:
A folyósítást követő 3 hónap elteltét követő napon a Bank megállapítja, hogy az Ön rendelkezésére
tartott hitelkeretből mekkora összeget használt Ön fel, kiszámítja az ezen összeg alapján esedékes
kamatot.
A folyósítást követő első három hónapban az Ön által igénybe vett kölcsön keretében a hitelkeret
igénybe vétele, amelynek visszafizetése (törlesztése) úgy történik, hogy az Ön bankszámlájára, amelyre
a folyósítás megtörtént, érkező jóváírás azonnal a fennálló hiteltartozása törlesztésére fordítódik,
függetlenül attól, hogy e jóváírás átutalással vagy készpénzbefizetéssel valósult meg. A hiteltörlesztés
összegével a hitelkerete azonnal feltöltődik, és ismételten az Ön rendelkezésére áll.
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Amennyiben a folyósított hitelkeretből az Ön által felhasznált összeg a 3 hónapos időtartam végén nem
éri el a 10.000 forintot, a tartozás megfizetése a lejárat napján egy összegben esedékessé válik.
A visszafizetés időtartama a Személyi kölcsön szerződésben jóváhagyott teljes összegtől függően
minimum 9, maximum 12, 18 vagy 24 hónap.
TIPP: javasoljuk a hiteltörlesztésére vonatkozóan megfelelő fedezet biztosítása érdekében egy
állandó átutalási megbízással legalább a törlesztési összegnek megfelelő összegről gondoskodni!
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: https://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, email 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: 06-80/203-776, e-mail: pbt@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.
Fogyasztóvédelmi tájékoztatás
A körültekintő hitelfelvétel érdekében kérjük, hogy döntése előtt gondosan mérlegelje háztartása
teherviselő képességét és alaposan tanulmányozza át az adott hitelkonstrukcióra vonatkozó
Üzletszabályzatot, Kondíciós Listát és minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat,
mielőtt aláírná azokat! Amennyiben a hiteltermékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel,
forduljon munkatársunkhoz bizalommal.

Az Ügyféltájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül hivatalos ajánlattételnek.
Jelen Ügyféltájékoztató kötelező, elválaszthatatlan melléklete a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató
(THM) értékek táblázata.
További kérdéseivel kérjük, forduljon személyes pénzügyi tanácsadóinkhoz bankfiókjainkban, illetve 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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