GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRŐL

HOGYAN TUDOK MKB FAIRQUID
FOLYÓSZÁMLAHITELT IGÉNYELNI?
Keresse munkáltatója megbízott kapcsolattartóját (humán erőforrás osztály) és kérje
tőle az igényléshez szükséges értesítő e-mailt, majd a levélben kapott utasítások
mentén töltse fel adatait, nyilatkozatait az online igénylési felületen.
Amennyiben nem rendelkezik internet hozzáféréssel, fáradjon be a tetszőlegesen
kiválasztott
MKB
bankfiókba,
hozza
magával
személyes
okmányait
(személyazonosító igazolvány, lakcímkártya) és a munkáltatójától kapott
jövedelemigazolást.

MEKKORA ÖSSZEGET IGÉNYELHETEK?
Minimum 80 000 Forintot, maximum az MKB bankszámlára utalt havi nettó
munkabére összegét, de legfeljebb 300 000 Forintot. A hitelkeret összegének
megállapításánál ezres kerekítési szabályt alkalmazunk, negatív irányba.

MENNYI IDEIG TART A HITELBÍRÁLAT?
A hitelbírálatot Az MKB Bank akkor tudja megkezdeni, ha minden szükséges adat és
nyilatkozat a rendelkezésére áll. Adatellenőrzést követően 1 munkanapon belül
bírálja el a beérkezett kérelmeket.

MI SZÜKSÉGES A HITELBÍRÁLATHOZ?
Munkáltatójának rendelkeznie kell az MKB Bankkal kötött megállapodással. A
hiteligénylőnek érvényes személyes okmányokkal kell rendelkeznie, valamint az
igénylési felületen adatait fel kell töltenie és az ott található nyilatkozatokat
elfogadnia.

MILYEN KÖLTSÉGEKKEL SZÁMOLJAK?
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Az MKB FairQuid Folyószámlahitellel kapcsolatosan a Bank csak kamatot számít fel,
más díjat nem. A bankszámlát szolgáltatáscsomagjaink valamelyikének igénybe
vételével célszerű nyitnia. A kondíciókról honlapunkon (www.mkb.hu) tájékozódhat,
valamint személyesen bankfiókjainkban.

MI TÖRTÉNIK, HA ELVESZTEM AZ IGÉNYLÉSI
FELÜLETHEZ KIBOCSÁTOTT JELSZAVAM
VAGY BELÉPÉSI KÓDOM?
Az igénylési felületen lehetősége van új jelszót kérni.

MIT TEHETEK, HA VALAMIT ROSSZUL
TÖLTÖTTEM KI?
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az online igénylési felület „Kapcsolat”
menüpontja alatt található elérhetőségek bármelyikén és az ügyfélszolgálati
munkatársuk segít Önnek.

HOGYAN TÖRTÉNIK AZ IGÉNYBEVETT MKB
FAIRQUID FOLYÓSZÁMLAHITEL
VISSZAFIZETÉSE?
A hitel törlesztése automatikus: az Ön bankszámlájára érkező jóváírások törlesztik a
hitelt, egyidejűleg feltöltve ezzel az Ön hitelkeretét, amit újból felhasználhat.
Munkaviszonyának megszűnése esetén (legyen az felmondás, közös megegyezés,
vagy nyugdíj), munkáltatójának az Ön utolsó munkabérét is az MKB bankszámlára
kell utalnia és ezen összegből kerül végtörlesztésre a hitel.
Ön bármikor feltöltheti a hitelkeretet, de fel is mondhatja a folyószámlahitelszerződést, ha nem kívánja tovább igénybe.

TUDOM E A KÉSŐBBIEKBEN CSÖKKENTENI
VAGY NÖVELNI AZ MKB FAIRQUID
FOLYÓSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉT?
2

Az MKB FairQuid Folyószámlahitel hitelkeretének módosítására van lehetősége;
személyesen intézheti bármely bankfiókunkban.

MI TÖRTÉNIK, HA VAN MKB FAIRQUID
FOLYÓSZÁMLAHITELEM, DE MEGSZŰNIK A
MUNKAVISZONYOM?
Munkáltatójával kötött szerződésünkben az Ön munkaviszonyának megszűnése
esetére munkáltatója kötelezettséget vállalt arra, hogy utolsó havi munkabérét is az
Ön MKB Banknál vezetett bankszámlájára utalja át. Ezen összegből kerül az Ön
MKB FairQuid Folyószámlahitele végtörlesztésre.

HA VAN MKB FAIRQUID
FOLYÓSZÁMLAHITELEM, ÉS SZÜLÉSI
SZABADSÁGRA VAGY NYUGDÍJBA MEGYEK,
MEGSZŰNIK A FOLYÓSZÁMLAHITELEM IS?
MKB FairQuid Folyószámlahitelt igénybe veheti mindaddig, amíg a munkaviszonya
fennáll.
Ha Ön szülési szabadságra megy, fontos, hogy minden hónapban legalább az Ön
folyószámlahitel összegével megegyező összegű átutalás illetve jóváírás érkezzen
az Ön MKB Banknál vezetett bankszámlájára.
Nyugdíjazás esetén munkáltatójának az Ön utolsó munkabérét is az MKB
bankszámlára kell utalnia és ezen összegből kerül végtörlesztésre a hitel.

VISSZA TUDOM E KORÁBBAN FIZETNI AZ MKB
FAIRQUID FOLYÓSZÁMLAHITELT?
Természetesen igen. Ebben az esetben utalja át az MKB-nál vezetett
bankszámlájára az igénybe vett hitel teljes összegét, valamint az esedékes kamatot
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és írásban jelentse be az MKB FairQuid Folyószámlahitel szerződés felmondását. A
felmondást benyújthatja bármely bankfiókunkban vagy elküldheti postán.

MIT KELL TENNEM, HOGY ISMERŐSEIM
MUNKÁLTATÓJA IS RÉSZT VEHESSEN A
PROGRAMBAN?
Ismerőse munkáltatójának nem kell mást tennie, mint felvenni a kapcsolatot az MKB
Bankkal. Munkatársaink személyesen tájékoztatják bankfiókjainkban, a 06
40 333 666-os telefonszámon pedig telefonon informálják a részletekről.
Elérhetőségeinket megtalálhatja a www.mkb.hu honlapon.

KÉRDÉSEIM ESETÉN KIHEZ FORDULHATOK?
Ha adatai feltöltésekor merül fel kérdése, az online igénylési felület Kapcsolat
menüpontja alatt található elérhetőségeken teheti fel kérdését. Minden egyéb
esetben a www.mkb.hu honlapon található elérhetőségeken, valamint a 06
40 333 666-os telefonszámon érdeklődhet. Utóbbit a nap 24 órájában a hét minden
napján elérheti.

HOGYAN TUDOM MAJD AZ MKB FAIRQUID
FOLYÓSZÁMLAHITELEM ALAKULÁSÁT
KÖVETNI?
Az
MKB
NetBANKár
szolgáltatás
segítségével
nyomon
követhető
folyószámlahitelének kihasználtsága.
TeleBANKár szolgáltatásunk keretében pedig ügyfélszolgálati munkatársaink
telefonon tájékoztatják egyenlegének alakulásáról. Fontos, hogy azonosításához
szüksége lesz TeleBANKár PIN kódjára.
A havonta rendelkezésére bocsátott bankszámlakivonaton pedig többek között
tájékoztatjuk az MKB FairQuid Folyószámlahitel összegének alakulásáról, valamint a
terhelt kamat összegéről.
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