ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
MKB Mosoly Személyi Kölcsön
Érvényes: 2017. október 1-től
Tudjuk a nagyobb mosoly titkát. Igényeljen 9,99% kamattal MKB
Mosoly Személyi Kölcsönt!
Az MKB Mosoly Személyi 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
vagy meglévő forint alapú személyi kölcsönét szeretné kiváltani.

Kamat: 9,99%
THM: 11,37%1

Külön akció keretében az MKB Mosoly Személyi Kölcsön esetében az akció visszavonásáig, 2017. március
2-től befogadott ügyletek esetén Ön jogosult lehet 1% kamatkedvezmény igénybevételére, amennyiben
az MKB Mosoly Személyi Kölcsön folyósítását követő hónap 20. napjáig teljesíti az akció feltételeit2.

Reprezentatív példa:
A hitelkamat mértéke és típusa: Az MKB Bank Zrt-nél az MKB Mosoly Személyi Kölcsön esetében a kamat
9,99%, változó. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó: 870.003 Forint. A hitel teljes összege:
3 millió Forint. A hitel futamideje: 5 év. A teljes hiteldíj mutató (THM): 11,37%. A fogyasztó által fizetendő
teljes összeg 3.870.003 Ft és a törlesztőrészlet összege 63.655 Ft. A törlesztőrészletek száma: 60 db. A
reprezentatív példában a fogyasztó MKB bankszámlával3 rendelkezik, ennek díját a THM tartalmazza. A THM
meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, 2017.
december 31-i szerződéskötési dátum, és 15-ei elszámolási nap alapul vételével; a feltételek változása esetén
a mértéke módosulhat.
1

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása az aktuális kondíciók és feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, 2017. december 31-i 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.
2
A kamatkedvezmény feltétele, hogy az akcióra vonatkozó csatlakozási nyilatkozatban Ön vállalja, hogy a hitel folyósítását követő
hónap 20. napjáig a hiteltörlesztésére szolgáló számlával rendelkező adósként, bármely, Önnek az MKB Banknál vezetett lakossági
21
bankszámlájára, legfeljebb két részletben minimum 200.000,-Ft igazolt nettó jövedelem jóváírást teljesít. Az akció feltételeinek (a
nyilatkozat kitöltésének és a jövedelem jóváírás) teljesülését Bankunk a kölcsön folyósítását követő hónap 22. napján, amennyiben az
nem banki munkanap, az azt követő első banki munkanapon ellenőrzi. Akciós feltétel teljesítése esetén a kamatkedvezmény a
megfelelés vizsgálatát követő hónap 1. napjától kerül beállításra.
Az akció feltételeinek teljesítése esetén Bankunk a hitel hátralévő teljes futamidejére az 1%-os kamatkedvezményt biztosítja.
21
Igazolt havi nettó jövedelem: Jövedelem jóváírás alatt munkabér, nyugdíj illetve az MKB Bank Zrt. által jövedelem jóváírásként
elfogadott, egyéb (jogcímen érkező) jövedelem jóváírást kell érteni: Egyéb jövedelem: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására
szolgáló számla tulajdonosa, a Banknál vezetett bármely fizetési számláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül egyéb
jövedelemnek a fizetési számlán történő kamatjóváírás; a hitel elszámolási számla tulajdonos Hitelfelvevő Banknál vezetett fizetési-,
betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; a Hitelfelvevő Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként,
illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési
számlájáról a Hitelfelvevő fizetési számlájára átutalt összeg,függetlenül annak jogcímétől, illetve céljától. Forinttól eltérő pénznemű
jövedelem figyelembevétele esetén a Magyar Nemzeti Bank által a havi adósságszolgálat számítását megelőző 2. munkanapon
közzétett hivatalos devizaárfolyamon számított forint ellenérték.
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A Bank vállalja, hogy a befogadott és pozitív elbírálásban részesülő igénylés esetén 24 órán belül folyósít.
A Bank a hiteligénylést akkor tekinti befogadottnak, ha a hiteldokumentáció a bankfiókba teljes körűen
benyújtásra került. Részletekért érdeklődjön a bankfiókjainkban!
Plusz szolgáltatás a Hitelfedezeti életbiztosítás!
Az Ön és családja biztonsága érdekében, az MKB Mosoly Személyi kölcsönhöz Csoportos hitelfedezeti
személybiztosítás kapcsolódik, melynek a kedvezményezettje a Bank de díját is az MKB fizet Ön helyett.
Önnek nem kell mást tennie, mint aláírni a csatlakozó nyilatkozatot.
MKB Mosoly Személyi kölcsönt abban az esetben igényelhet, ha Ön rendelkezik3:



érvényes személyazonosító okmánnyal;
állandó magyarországi lakcímmel (nem magyar állampolgárok esetében magyarországi tartózkodási
hellyel);
 magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal;
 legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal;
minimum 80.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi nettó jövedelemmel (deviza
jövedelem esetén az átváltás a kérelem benyújtásakor érvényes MKB kereskedelmi deviza
középárfolyamon történik).
 telefonos elérhetőséggel,
 MKB Banknál vezetett lakossági forint bankszámlával vagy a hiteligényléssel egyidejűleg megnyitja
azt
továbbá ha Ön:
 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;
amennyiben személyi kölcsönét váltaná ki:
 a kiváltandó személyi kölcsön vonatkozásában nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer
(KHR) negatív listájában vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem benyújtásától számított legalább 12
hónapja rendezett. a kiváltandó hitelt nyújtó bank által 30 napnál nem régebben kiállított az MKB
Bank követelés-kimutatásra alkalmazott formanyomtatványt igényléséhez mellékeli
 vállalja, hogy az MKB Mosoly Személyi Kölcsön folyósítási díját folyósítás feltételeként előzetesen
megfizeti
 A kiváltandó személyi kölcsön fennállása óta nem állt fenn 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó fizetési
késedelem
A fenti feltételek igazolásához bemutatandó, illetve benyújtandó dokumentumok körét a Személyi kölcsön
igénylés és szerződés, kölcsön kiváltás esetén a Kiegészítés MKB Mosoly Személyi kölcsön igénylés és
szerződéshez tartalmazza.
Hiteligénylését megelőzően Önnek mérlegelnie szükséges háztartása teherviselő képességét.
A személyi kölcsön devizaneme, összege, futamideje és kamatperiódusa, kamatozása
A személyi kölcsön devizaneme forint.
A kölcsön minimális összege 300 000 Ft, maximális összege 5 000 000 Ft.
MKB Bank vagy más bank által nyújtott személyi kölcsön kiváltása esetén az igényelt hitel összege nem
haladhatja meg a kiváltandó hiteltartozás és a kiváltás során megfizetendő előtörlesztési díj együttes
összegét.
A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó ügyfélminősítés eredménye is.
3

A benyújtandó dokumentumoktól a Bank egyedileg eltérhet.
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Kamatperiódus: 3 év
Futamidő: minimum 24 hónap, maximum 60 hónap.
Türelmi idő: nincs.
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 – a Kamatváltoztatási lapján - tud figyelemmel követni. http://www.mnb.hu/fairbank/kamatvaltoztatasi-mutato/forinthitel/h5k-5-szamu-kamatvaltoztatasi-mutato-forinthitelek-eseten)
A személyi kölcsön kötelező biztosítékai
 Díjmentes csoportos hitelfedezeti személybiztosítás (kedvezményezettje a Bank),
 3 000 000 Ft hitelösszeg felett Egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó közokirat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a konkrét ügylet ismeretében, az ügyfélminősítés alapján további biztosíték
(egyoldalú tartozáselismerő okirat) bevonását is előírhatjuk.
A személyi kölcsön igénylése
Az igényléshez szükséges Személyi kölcsön igénylés és szerződés valamint személyi kölcsön kiváltás esetén a
Kiegészítés MKB Mosoly Személyi kölcsön igénylés és szerződéshez tartalmazza amelyek 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 normál kezelés esetén legkésőbb három 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.
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Hitelkérelmének a rendelkezésre bocsátott adatok alapján történő elbírálásáról a döntést követően illetve a
folyósításról néhány nap elteltével írásban, értesítjük. Az Önnek megküldött Értesítő levél - amely
tartalmazza a kölcsön adatait - és az aláírt hitelkérelemi nyomtatvány - melynek hátoldala tartalmazza a
Személyi kölcsön általános szerződési feltételeit - együtt képezik a kölcsönszerződést. 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.
A személyi kölcsön folyósítása
A kölcsön folyósítására a hiteldöntés alapján, a szerződési feltételekben ismertetett esetleges folyósítási
feltételek teljesítését követően kerülhet sor kizárólag az Ön által megjelölt MKB-nál vezetett
bankszámlájára.
Személyi kölcsön kiváltása esetén
 az MKB Bankkal szemben fennálló személyi kölcsön kiváltása esetén a kölcsön folyósítása, kiváltandó
hitel törlesztésére számolja el a Bank.
 idegen banki személyi kölcsön kiváltása esetén a kölcsönt nyújtó banki követelés-kimutatásban
megjelölt számlaszámára utalja tovább a Bank a folyósított összeget.
Kiváltás esetén kölcsön folyósítási feltétele, hogy
 a folyósítási díj fedezete a hitel elszámolására szolgáló, Ön által a hitelkérelmen megjelölt számláján
rendelkezésre áll
 a kiváltandó kötelezettség jogosultja általi átvételt igazoló előtörlesztési megbízás benyújtásra került.
 a hitelkérelmen Ön által megjelölt, a kölcsön folyósítására szolgáló, a Banknál vezetett bankszámláján
sem beszedési megbízás, sem egyéb sorbanálló tétel nincs, a számlát nem érinti olyan körülmény,
mely a folyósított kölcsön hitelcél szerinti felhasználását korlátozza, akadályozza, vagy lehetetlenné
teszi.

A személyi kölcsön törlesztése
Egyenletes (annuitásos) törlesztéssel történik az MKB Banknál vezetett bankszámláról, azaz 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.
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.
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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.

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, 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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