ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
Devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítése esetén a közszférában dolgozók
által igényelhető támogatásokról
Érvényes: 2014. december 12-től
A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolására vonatkozó 2014. LXXVII. Törvény alapján gyűjtőszámla
hitelre vonatkozó új hitelkeret szerződés a Törvény 2014. december 6-ai hatálybalépésének napját
követően nem kezdeményezhető.
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók
támogatásáról szóló 57/2012. számú kormányrendelet értelmében a deviza alapú hitellel rendelkező
közszférában dolgozó személyek
gyűjtőszámla-hitelük ügyleti kamatainak megfizetéséhez
kamattámogatást igényelhetnek.
A fenti kormányrendelet vonatkozásában közszférában dolgozónak minősül
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott,
b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő,
c) a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó szakmai vezető,
e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá
tartozó hivatásos állomány tagja,
f) a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja,
g) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott,
h) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott,
i) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott,
j) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/G. §-a szerinti
hivatásos nevelőszülő,
k) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló törvény hatálya alá tartozó főállású polgármester,
l) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban
foglalkoztatott személy.
Közszférában dolgozók kamattámogatása
A közszférában dolgozó személyek gyűjtőszámla-hitelük ügyleti kamatainak megfizetéséhez
kamattámogatást igényelhetnek. A kamattámogatás maximum egy gyűjtőszámla-hitelhez igényelhető, illetve
ugyanahhoz a lakóingatlanhoz kapcsolódó gyűjtőszámla-hitelek vonatkozásában kamattámogatást igénybe venni
csak egy közszférában dolgozó személy jogosult. A kamattámogatásra való jogosultság legfeljebb a rögzített
árfolyam alkalmazási időszakában áll fenn.
A kamattámogatás mértéke


gyermeket nem nevelő személy esetében évente 3 százalékpont,



gyermeket nevelő személy esetén 3 + gyermekenként további 1 százalékpont,

azonban nem haladhatja meg a gyűjtőszámla-hitel ügyleti kamatának mértékét.
A kamattámogatás kizárólag a rögzített árfolyam alkalmazási időszakában vehető igénybe, és megszűnik,
amennyiben a közszférában dolgozó személy
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közszférában való foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, vagy
az eredeti devizakölcsön rögzített árfolyamon való törlesztéséből eredő fizetési kötelezettségeinek 180
napot meghaladóan nem tesz eleget.

Igénylési határidő:
A kamattámogatás a gyűjtőszámla-hitelre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg igényelhető.
A támogatás feltételei
Közszférában dolgozók kamattámogatása akkor vehető igénybe, ha a közszférában dolgozó személy
 a munkáltató által kiadott igazolás kiállításának időpontjában fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal
rendelkezik, és nem áll felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt,
 az eredeti devizakölcsön és a gyűjtőszámla-hitel adósa vagy adóstársa,
 a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban 2011. december 1-jén és a kérelem benyújtásának
időpontjáig
o bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
o életvitelszerűen lakik,
 a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal
rendelkezik,
 saját maga és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója lakóingatlanban 2011. december 1-jén és
a kérelem benyújtásának időpontjáig más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezett, kivéve
ha
o együttesen legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely
tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,
o a tulajdonukban lévő lakóingatlan lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
o a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a
tulajdonukba és a haszonélvező bent lakik és
 az igénylő és adóstársa írásban hozzájárul ahhoz, hogy a jogszabályban meghatározott személyes adatait,
továbbá a munkáltatójának nevét, címét és adószámát, valamint a kamattámogatás szempontjából figyelembe
vett gyermek adóazonosító jelét a pénzügyi intézmény a kincstár részére átadja, és a támogatások
igénybevétele miatt a munkáltatójának átadott adatokat a munkáltatója kezelje.
Benyújtandó dokumentumok:
 teljes körűen kitöltött és aláírt kérelmi nyomtatvány,
 hitelügyletben részt vevő valamennyi személy
o személyi igazolványának,
o lakcímet, tartózkodási helyet igazoló okmányának, amennyiben az állandó lakcímet/tartózkodási
helyet a személyi igazolvány nem tartalmazza,
o amennyiben a személyi igazolványban a személyazonosító jel nem szerepel, úgy erről a hatósági
bizonyítványnak vagy igazolásnak,
o adóigazolványának
másolata (Az eredetiben bemutatott okmányokról a Bank készít másolatot.)
 A foglalkoztatási jogviszony fennállásáról munkáltató által kiállított 10 napnál nem régebbi, a munkáltató
nevét, címét és adószámát is tartalmazó igazolás,
 a kamattámogatás szempontjából figyelembe vett gyermek
o születési anyakönyvi kivonata és
o elvált szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírósági ítélet
o örökbefogadás, gyámság esetén a gyámhatóság határozata
o 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás
o megváltozott munkaképességű személy esetén orvosi szakértői szerv igazolása
Az MKB Bank Zrt. aláírta a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni
tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Magatartási Kódex az MKB Bank és a PSZÁF honlapján elérhető.
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További kérdéseivel kérjük, forduljon személyes pénzügyi tanácsadóinkhoz bankfiókjainkban, illetve hívja 24 órás telefonos
ügyfélszolgálatunkat, az MKB TeleBANKárt a 06 40 333 666-os telefonszámon, vagy látogasson el honlapunkra a
www.mkb.hu címen.
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