ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
MKB Mosoly Személyi Kölcsön online és bankfiókban
Érvényes: 2022. február 01-től
Az MKB Mosoly Személyi Kölcsön elérhető bankfiókban és
teljeskörű online igényléssel is.
A Kölcsön bármilyen célra szabadon felhasználható, így
hatékony segítséget nyújt elképzelései megvalósításában, akár
elutazna családjával pihenni, akár berendezné lakását, esetleg
komolyabb értékű ajándékkal kedveskedne szeretteinek, álom
esküvőt tervezne, autót vásárolna.
Bankfiókjainkban meglévő forint alapú személyi kölcsönét is
kiválthatja.

Kamat:

Jövedelem
100 000 – 150 000 Ft
150 000 – 350 000 Ft
350 000 – 600 000 Ft
600 000 Ft jövedelemtől -

A kamat értéke, mely a futamidő végéig fix
Jövedelem jóváírás
Jövedelem jóváírás vállalása
vállalásával
nélkül
17,99%
22,49%
11,99%
15,99%
7,49%
10,99%
6,99%
7,49%

THM:
 7,2% – 25%
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt,
mértéke a szerződéskötési dátum, az elszámolási nap és a futamidő naptári napjainak száma alapján,
valamint a feltételek változása esetén módosulhat. A THM aktuális mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes
Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza.
A személyi kölcsön devizaneme, összege, futamideje és kamatozása
 A személyi kölcsön devizaneme forint.
 A kölcsön minimális összege 500 000 Ft, maximális összege:
o online: 2 000 000 Ft
o bankfiókban: 10 000 000 Ft
Jövedelem
100
150
350
600

000 - 150 000 Ft között
000 – 350 000 Ft között
000 – 600 000 Ft között
ezer felett

Hitelösszeg
Minimum
Maximum
3 000 000 Ft
7 000 000 Ft
500 000 Ft
10 000 000 Ft
10 000 000 Ft

 A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó ügyfélminősítés eredménye is
 Futamidő: minimum 12 hónap, maximum 84 hónap
 A kölcsön kamata a teljes futamidő alatt FIX.
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Előtörlesztési díj elengedése
Visszavonásig, de legkésőbb 2023. március 31-ig tartó akció keretében a 2021. január 6-tól befogadott MKB
Mosoly Személyi Kölcsön esetén, a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan a Bank nem számít fel
szerződésmódosítási díjat és zárlati díjat, amennyiben
 a hitelszerződésben szereplő Adós, jogosult a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról
szóló 518/2020. (XI.25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatásra és azt a Korm. rendelet
szerinti, az Adós nevére kiállított Támogatói okirat eredeti példányának bemutatásával igazolja, továbbá
 a hitelfelvevő elő- vagy végtörlesztésre vonatkozóan Hiteltörlesztési megbízást nyújt be legkésőbb a
Támogatói okirat keltétől számított 90 napon belül (de az akció visszavonását vagy lejáratát megelőzően)
és
 a Hiteltörlesztési megbízásban megjelölt, előtörleszteni kívánt összeg nem haladja meg a Támogatói
okiratban megjelölt, igénybe vett támogatási összeget.
Amennyiben a Hiteltörlesztési megbízásban megjelölt összeg magasabb a Támogatói okiratban feltüntetett,
igénybe vett támogatás összegénél, a Bank az elő- vagy végtörlesztés teljes összegére a kondíciós listában
feltüntetett szerződésmódosítási díjat, illetve zárlati díjat számítja fel.
Igénylés feltétele bankfióki igénylés esetén:
 Az igénylő rendelkezik:
o érvényes személyazonosító okmánnyal,
o minimum 100.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi nettó jövedelemmel
(deviza jövedelem esetén az átváltás a kérelem benyújtásakor érvényes MKB kereskedelmi
deviza középárfolyamon történik),
o legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal,
o telefonos elérhetőséggel,
o állandó magyarországi lakcímmel (nem magyar állampolgárok esetében magyarországi
tartózkodási hellyel).
 A jövedelmi helyzetének igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
o 3 havi, az átutalási megbízás jogcíméből megállapítható munkabér jóváírást tartalmazó
bankszámlakivonat;
o nem azonosítható jogcímű munkabér esetén a 3 havi bankszámlakivonat mellett 30 napnál
nem régebbi Munkáltatói jövedelemigazolás;
o bankszámlával nem rendelkező igénylő, illetve nem bankszámlára érkező munkabér esetén
bankszámlakivonat helyett 12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás vagy a
Jövedeleminformációs Rendszerből (JIR) elektronikusan lekért jövedelemigazolás és 30 napnál
nem régebbi köztartozás-mentességet igazoló NAV igazolás;
o nyugdíjasok esetében az ellátás jóváírását tartalmazó utolsó havi bankszámlakivonat és az
ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG értesítő levél; nem bankszámlára történő
utalás esetén bankszámlakivonat helyett utolsó havi nyugdíjszelvény és az ellátásról szóló 12
hónapnál nem régebben kiállított igazolás vagy éves NYUFIG értesítő levél;
Igénylés feltétele online igénylés esetén:
 Az igénylő rendelkezik:
o érvényes személyazonosító okmánnyal,
o minimum 100.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi nettó jövedelemmel
(deviza jövedelem esetén az átváltás a kérelem benyújtásakor érvényes MKB kereskedelmi
deviza középárfolyamon történik),
o legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű munkaviszonnyal,
o mobiltelefonos elérhetőséggel,
o állandó magyarországi lakcímmel.
 Az igénylő alkalmazott vagy nyugdíjas.
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 Az igénylő magyar állampolgár.
 Az online hiteligénylési folyamatba adóstárs nem vonható be (amennyiben adóstársat szeretne bevonni,
akkor bármelyik bankfiókunkban benyújthatja hiteligénylését).
 Legalább 3 havi munkabér vagy nyugdíj érkezett átutalással az igénylő saját bankszámlájára, az átutalás
„Közlemény” rovatában egyértelműen feltüntetett jogcímből megállapítható az ügyfél jövedelme.
 Ha nem MKB számlára érkezik a jövedelme: Feltétel, hogy az igénylő jövedelme a következő bankok
valamelyikénél vezetett, saját névre szóló bankszámlára érkezzen, amelyhez internetbanki eléréssel is
rendelkezik: OTP Bank, Gránit Bank, K&H Bank, MagNet Bank, Budapest Bank, Erste Bank, Raiffeisen
Bank, CIB Bank, Takarék kereskedelmi Bank (Takarék csoport), UniCredit Bank, Sberbank.
Jövedelmét úgy tudja igazolni, hogy annak a számlának a számlatörténetéhez, melyre a jövedelmét
kapja, hozzáférést enged bankunk számára (a lekérdezés az MKB Bank szerződött partnere, az Aggreg8
Kft. számlainformációs szolgáltatón keresztül történik, aki az igénylő hozzájárulása alapján veszi át a
számlavezető bankjától a számlainformációit, majd továbbítja azt az MKB Banknak).
A bank a hitelbírálathoz a jövedelem érkeztetésére szolgáló bankszámlájának igazolásához, 1 Ft-os
átutalást kérhet az MKB Bank Nyrt. számlaszámára. Ezt elegendő a videós azonosítás után megtennie,
ennek részleteiről tájékoztatni fogjuk a folyamatban (a hitelbírálatot követően az összeg visszautalásra
kerül).
További feltételek bankfióki és online igénylés esetén:
 Az igénylő a hiteligénylés benyújtásakor betöltötte a 18. életévét, de nem töltötte be a 70. életévét azzal
a kitétellel, hogy az igénylő életkora a hitel lejáratakor nem érheti el a 72 évet. Ha betöltötte a 70.
életévét, akkor igénylését az életkori feltételeknek megfelelő adóstárs bevonásával bármelyik
bankfiókunkban benyújthatja.
 Az igénylő nem szerepel negatív adattal a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer), vagy szerepel,
de a tartozás a hitelkérelem benyújtásától számítva legalább 12 hónapja rendezett
 Az igénylő hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez más bank
részéről.
Bankfióki igénylés esetén, amennyiben személyi kölcsönét váltaná ki:
 Feltétel, hogy az igénylő, a kiváltandó hitelt nyújtó bank által 30 napnál nem régebben kiállított, a
kiváltással érintett hitelintézet követelés-kimutatás formanyomtatványát igényléséhez mellékelje.
A Bank azon követelés-kimutatásokat tudja elfogadni, amelyek az alábbi adattokat/információkat
tartalmazza:
o a kölcsön adós(ai)nak adatai;
o a kiváltandó hitel típusa;
o a kiállítás napján fennálló teljes tartozás összege (tőke, kamat, egyéb díj/költségek);
o a fennálló tartozáson túl van-e lejárt tartozás, ha van akkor annak összege;
o a végtörlesztés díját/mértékét;
o megjelölésre kerül olyan bankszámla, amely felett az ügyfél szabadon nem rendelkezhet;
o továbbá igazlásra kerül, hogy a kiváltással érintett kölcsön(ök) fennállása óta nem állt fenn 30
napot és 5.000 Ft-ot meghaladó fizetési késedelem;
 Feltétel, hogy az igénylő vállalja, hogy az MKB Mosoly Személyi Kölcsön folyósítási díját a folyósítás
feltételeként előzetesen megfizeti.
 Feltétel, hogy a kiváltandó személyi kölcsön fennállása óta nem állt fenn 30 napot és 5.000 Ft-ot
meghaladó fizetési késedelem.

A személyi kölcsön biztosítékai:


Opcionálisan igényelhető csoportos hitelfedezeti személybiztosítás, amely a biztosított halála,
rokkantsága, betegállomány, valamint munkanélküliség esetére nyújt biztosítást
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A hitelfedezeti személyi biztosítás általános feltételeit erre linkre kattintva ismerheti meg.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a konkrét ügylet ismeretében, az ügyfélminősítés alapján további biztosíték
(egyoldalú tartozáselismerő okirat) bevonását is előírhatjuk.

A személyi kölcsön igénylési folyamata és folyósítása online igénylés esetén:
A hiteligénylési folyamat bármely napon, 0-24 órában elindítható és elvégezhető az online azonosítási
lépésig.
Az online igénylési folyamat, az elejétől a végéig, 6 egyszerű lépésben elvégezhető:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Személyes adatok megadása az online felületen
Jövedelem igazolása elektronikusan
Videós azonosítás munkanapokon 9:00-17:00 óra között
Hitelbírálat és hitelajánlat elkészítése
Elektronikus szerződéskötés SMS kód megadásával
A hitelösszeg folyósítása az Ön saját nevére szóló bankszámlájára

Az
online
igényléssel
kapcsolatos
további
információkért
kérjük,
látogasson
el
az
www.mkb.hu/lakossagi/hitelek/szabad-felhasznalasu-hitelek/mkb-mosoly-szemelyi-kolcson linken található
weboldalunkra.
A személyi kölcsön igénylési folyamata és folyósítása bankfióki igénylés esetén:
Bankfiókban az alábbi 6 egyszerű lépés mentén igényelheti hitelét:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igénylési feltételek ellenőrzése bankfiókban vagy online
Az igényléshez szükséges tudnivalók megismerése bankfiókban vagy online
Szükséges dokumentumok előkészítése, összegyűjtése
Bankfiók kiválasztása és felkeresése
Hiteligénylés benyújtása Bankfiókban
Hitelbírálat és a hitelösszeg átutalása az Ön által megadott bankszámlájára

Hiteligénylését megelőzően Önnek mérlegelnie szükséges háztartása teherviselő képességét.
A bankfióki igényléssel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el
mkb.hu/lakossagi/hitelek/szabad-felhasznalasu-hitelek/mkb-mosoly-szemelyi-kolcson
linken
weboldalunkra.

az www.
található

A személyi kölcsön törlesztése
Egyenletes (annuitásos) törlesztéssel történik az MKB Banknál vezetett bankszámláról, azaz a tőke
törlesztése és a kamat megfizetése havonta egyenlő összegű törlesztőrészletekben történik. Az egyenlő
összegű törlesztőrészlet magába foglalja a hónapról hónapra változó összegű tőke, kamat összegét. A
törlesztés devizaneme: forint

Reprezentatív példák:


Reprezentatív példa 6,99% kamat esetén. A hitelkamat a teljes futamidő alatt fix. A teljes hiteldíj
mutató (THM): 7,2%.
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A hitel teljes összege: 3 000 000 Ft. A hitel futamideje: 60 hónap. A törlesztőrészletek száma: 60 db. A
hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék és adó: 563 376 Ft. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 563
376 Ft; a törlesztőrészlet összege: 59 389 Ft.
Reprezentatív példa 6,99% kamat esetén. A hitelkamat a teljes futamidő alatt fix. A teljes hiteldíj
mutató (THM): 7,2%.
A hitel teljes összege: 2 000 000 Ft. A hitel futamideje: 60 hónap. A törlesztőrészletek száma: 60 db. A
hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék és adó: 375 573 Ft. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2 375
573 Ft; a törlesztőrészlet összege: 39 593 Ft.


Reprezentatív példa 22,49% kamat esetén. A hitelkamat a teljes futamidő alatt fix. A teljes hiteldíj
mutató (THM): 25,0%.
A hitel teljes összege: 3 000 000 Ft. A hitel futamideje: 60 hónap. A törlesztőrészletek száma: 60 db. A
hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék és adó: 2 021 664 Ft. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 5
021 664 Ft; a törlesztőrészlet összege: 83 695 Ft.
Reprezentatív példa 22,49% kamat esetén. A hitelkamat a teljes futamidő alatt fix. A teljes hiteldíj
mutató (THM): 25,0%.
A hitel teljes összege: 2 000 000 Ft. A hitel futamideje: 60 hónap. A törlesztőrészletek száma: 60 db. A
hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék és adó: 1 347 808 Ft. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3
347 808 Ft; a törlesztőrészlet összege: 55 796 Ft.

További segítség az Ön döntéséhez!
Kérjük, tekintse meg az értékesítés során használt fogalmak meghatározásait tartalmazó Fogalomtárat.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásait is, amelyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos
további
termékleírásokat,
összehasonlítást
segítő
alkalmazásokat
tartalmaznak
(www.mnb.hu/fogyasztovedelem).
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2013. évi CXXXIX. törvény (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 Pf.: 777., telefon: 06-80/203-776, e-mail cím:
ugyfelszolgalat@mnb.hu, internetes elérhetőség: www.mnb.hu/fogyasztovedelem) a fogyasztó a Bank
eljárásával kapcsolatos panasza számára kedvezőtlen kezelése esetén fordulhat fogyasztóvédelmi ellenőrzési
eljárás kezdeményezése érdekében a jegybanktörvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésére
hivatkozva.
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 (cím: 1013
Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest Pf. 172, telefon: 06-80/203-776, e-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu, internetes elérhetőség: www.mnb.hu/bekeltetes) 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.
Fogyasztó jogosult az elektronikus úton kötött szerződésből eredő pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése
érdekében, az előbb részletezett panaszkezelési lehetőségeken kívül az Európai Parlament és a Tanács
524/2013/EU rendelete alapján létrehozott online vitarendezési platform igénybevételére. Az online
vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el, ahol a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson
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kívüli rendezése kezdeményezhető. Online vitarendezési platformon keresztül történő panasztétel esetén, „A
kereskedő e-mail címe”-nél az mkb@mkb.hu elérhetőség megadása szükséges.
Az Ügyféltájékoztató nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, és nem minősül az MKB Bank Nyrt. részéről
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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