ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
MKB Lakossági Betétfedezetű folyószámlahitel
Érvényes: 2022. január 1-jétől
Pénzre van szüksége, de szeretné megtartani betétlekötéseit is? Szeretne
kedvező kondíciók mellett bármikor igénybe vehető hitelkerethez jutni gyorsan
és egyszerűen? Igényeljen MKB Betétfedezetű folyószámlahitelt!
Az MKB Lakossági Betétfedezetű folyószámlahitelének igénybevétele esetén forint
folyószámlájához kapcsolódóan egy személyre szabott hitelkeret áll folyamatosan
az Ön rendelkezésére, melyet bármikor automatikusan, szabadon - hitelkerete
mértékéig - igénybe vehet:
 készpénzfelvételre,
 vásárlásra,
 átutalásra,
 csoportos beszedési megbízás teljesítésére
amennyiben az Ön által megadott megbízások teljesítését bankszámlája látra szóló
egyenlege nem fedezi.
Élvezze annak előnyét, hogy hitelkerete erejéig

gondoskodhat állandó átutalásai - közüzemi számlái - mindenkori biztos
teljesíthetőségéről, illetve elkerülheti közüzemi díjai esetleges nem
teljesítését követő fáradságos ügyintézést,

nem várt kiadások esetén egyéb megtakarításaihoz nem kell
hozzányúlnia.

ráadásul úgy, hogy meglévő megtakarításait is biztonságban tudhatja és
azokat nem kell felhasználnia.
Az MKB Betétfedezetű folyószámlahitelét egyszerűen és gyorsan igényelheti, hiszen nem szükséges
munkáltatói jövedelemigazolás benyújtása.
Az MKB Lakossági Betétfedezetű folyószámlahitelt abban az esetben igényelheti, ha Ön a hitelkérelem
benyújtásakor rendelkezik1:



érvényes személyazonosító okmánnyal;
állandó magyarországi lakcímmel (nem magyar állampolgárok esetében magyarországi tartózkodási
hellyel);
 magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal;
 telefonos elérhetőséggel
 MKB-nál vezetett lakossági forint bankszámlával, vagy azt legkésőbb a hitel igénylésekor nyitják
meg;
 az MKB Banknál legalább 120.000 Ft értékű forint lekötött betéttel, vagy leköthető megtakarítással.
továbbá ha Ön
 a 18. életévet betöltötte;
 nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív listájában vagy szerepel, de a
tartozás hitelkérelem benyújtásától számított legalább 6 hónapja rendezett. (Felhívjuk figyelmét,
hogy amennyiben szükségesnek látja, élhet az ingyenes Ügyféltudakozvány kérésének
lehetőségével).
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A benyújtandó dokumentumoktól a Bank egyedileg eltérhet.
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A felsorolt feltételek igazolásához bemutatandó, illetve benyújtandó dokumentumok körét Lakossági
Betétfedezetű folyószámlahitel esetében a Lakossági Betétfedezetű folyószámlahitel igénylés és szerződés
nyomtatvány tartalmazza.
A Betétfedezetű folyószámlahitel devizaneme, összege, és futamideje
A folyószámlahitel devizaneme: Forint
A hitelkeret minimális összege 100 000 Ft, és legfeljebb a fedezetül felajánlott megtakarítások összegének
90%-a, illetve maximum 5.000.000 Ft lehet.
A folyószámla hitelszerződés határozatlan idejű, azonban a Bank bármikor jogosult felülvizsgálni a

hitelfeltételeknek való megfelelést.
THM2: 12,9%
A Betétfedezetű folyószámlahitel kötelező biztosítékai
Óvadéki számlán tartott lekötött betét, vagy szabad egyenleg.
A Betétfedezetű folyószámlahitel igénylése és elbírálása
Az igényléshez kitöltendő hitelkérelmet (Lakossági Betétfedezetű folyószámlahitel igénylés és szerződés,)
bármely MKB bankfiókban rendelkezésére bocsátjuk, illetve letölthető honlapunkról.
Az igényléskor bemutatandó, illetve benyújtandó dokumentumok körét a hitelkérelmi nyomtatvány
tartalmazza.
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 óvadéki számlán elhelyezett pénzösszegek mértékét, és az alapján
dönt az igényelt hitelkeret jóváhagyásáról. Az igényelt hitelkeret összege nem haladhatja meg a fedezetül
felajánlott és az óvadéki számlán elhelyezett pénzeszközök összegének 90%-át.
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, illetve a hitelkeret
megnyitásáról néhány nap elteltével írásban értesítjük.
Az Önnek megküldött Értesítő levél - amely tartalmazza a hitel adatait - és az aláírt hitelkérelemi
nyomtatvány – mely tartalmazza a Betétfedezetű Folyószámlahitel 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 határidő-hosszabbításról a
Bank az Ügyfelet a Hitelkérelem befogadását követően, haladéktalanul tájékoztatja.
Tájékoztatjuk, hogy a hitelkérelem befogadása a Bank részéről nem jelent kötelezettséget a hitelkeret
biztosítására, csupán az érdemi bírálat lefolytatásának elvállalását. A hitelkérelem elutasítása esetén a
Bankot indokolási kötelezettség nem terheli.
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A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása az aktuális kondíciók és feltételek, illetve a hatályos
jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM aktuális
mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza.
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A Betétfedezetű folyószámlahitel keretnyitása
A Betétfedezetű folyószámlahitel kerete az Ön által választott, MKB-nál vezetett forint alapú
bankszámlájához kapcsolódóan kerül megnyitásra a hitelszerződésben meghatározott módon.
Az igénybevett Betétfedezetű folyószámlahitel törlesztése
A Betétfedezetű folyószámlahitel visszafizetése automatikusan történik. Az Ön bankszámlájára érkező
jóváírások azonnal a fennálló hiteltartozása törlesztésére fordítódnak függetlenül attól, hogy e jóváírás
átutalással vagy készpénzbefizetéssel valósult meg. A hiteltörlesztés összegével hitelkerete azonnal
feltöltődik, és ismételten az Ön rendelkezésére áll.
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 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 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:
06-80/203-776, 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.
A hiteligénylés részletes feltételeit, a hitelkamat és a betétfedezetű folyószámlahitellel kapcsolatos egyéb
költség-kondíciókat a Bank hitelműveletek végzéséről szóló üzletszabályzata és a magánszemélyek részére
meghirdetett biztosítékkal fedezett nem jelzálogfedezetű hitelekre vonatkozó kondíciós listája tartalmazza.
A betéti szezrődésre vonatkozó részletes feltételeket az MKB Bank Nyrt-nek a bankszámlák vezetéséről, a
betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzata, valamint a Lakossági Általános és
speciális rendelkezések, valamint a Lakossági Betétek kondíciós lista tartalmazza.
A termékre vonatkozó THM értékeket a Bank magánszemélyek részére nyújtott lakossági hiteltermékek
THM táblázata tartalmazza.
A fenti dokumentumok letölthetőek a www.mkb.hu honlapról, vagy megismerhetők bármely MKB
bankfiókban
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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