Munkáltatója és az MKB Bank partneri szertődést
kötött egymással, ezért a Bank kivételesen
kedvező hitellehetőséget biztosít az Ön számára.
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kedvező hitel

- a hiteligénylés és a jövedelemigazolás is online történik;
- nincsenek rejtett költségek;
- készpénz felvételre, vásárlásra, átutalásra,
csoportos beszedési megbízás teljesítésére is
használható;
- egyszerűsített hiteligénylés;
- kis összegű hitel: 80.000-300.000 Ft;
- automatikus törlesztés;
- bármikor megszüntethető.
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AZ MKB FAIRQUID
FOLYÓSZÁMLAHITELT ÖNNEK
AJÁNLJUK, HA
• kis összegű kölcsönre van szüksége,
•	szereti gyorsan és egyszerűen intézni pénzügyeit,
•	kényelmesen, az otthonából, vagy az irodából
szeretne hitelt igényelni,

•	nem szeret éves díjat és adminisztrációs díjakat
fizetni,

•	fontos Önnek, hogy ne kelljen a törlesztés
időpontját fejben tartani,

•	egy megbízható, stabil pénzügyi szervezetre
szeretné pénzügyeit bízni.

• Gyorsan, egyszerűen, online zajlik az igénylés.
• Egyszerűsített a hiteligénylési, bírálati és döntési folyamat.
•	A folyószámla-hitelkeret összege minimum 80.000 Ft.

Maximális összege a teljes nettó munkabér, de maximum 300.000 Ft.
•	A folyószámlahitel-szerződés határozatlan időre szól,
de megszűnik a szerződés, ha megszűnik az adós munkaviszonya az igényléskori munkáltatónál.
•	A hitel törlesztése automatikus. Az Ön számlájára
érkező jóváírások törlesztik a hitelt, automatikusan feltöltve ezzel a hitelkeretet.
• Nincs igénylési díj.
• Nincs adminisztrációs díj.
•	Az összeg szabadon felhasználható például készpénz felvételre, vásárlásra, átutalásra, vagy csoportos
beszedési megbízás teljesítésére.
•	A folyószámlahitelhez csoportos hitelfedezeti életbiztosítás kapcsolódik. Ennek díját az MKB Bank állja és
ennek kedvezményezettje is a Bank.
• A kamat kedvező, évi 9,00%, THM* 14,59%.

Reprezentatív példa:
A hitelkamat mértéke és típusa: Az MKB Bank Zrt-nél
az MKB FairQuid Folyószámlahitel esetében az éves kamat 9,00%, amely a szerződés teljes időtartama alatt
a kezdeti időszakra rögzített szinten marad. A hitel teljes összege 300.000 Forint, amely esetben a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó: 7.731 Ft.
A folyószámlahitel szerződés határozatlan időre szól.
A teljes hiteldíj mutató (THM): 14,59%. A fogyasztó által
fizetendő teljes összeg 307.731Ft. A reprezentatív példában az ügyfél MKB bankszámlával rendelkezik, ennek
díját a THM tartalmazza. A THM kiszámítása az aktuális
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe
vételével történt 3 hónapos futamidővel és a futamidő
végén egyösszegben történő törlesztést és kamat-, jutalék-, vagy díjfizetést feltételezve került kiszámításra, ezért
a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.

A THM számításkor érvényes mértékkel figyelembe vett
fizetendő összes díj, jutalék, költség: hitelkeret igénylési díj 0 Ft, a hitelkeret éves díja az első évben 0 Ft,
bankszámlavezetés díja 835 Ft/hó. A THM számításánál
figyelembe vett további feltételezések: az ügyfél a hitelkeret teljes összegét igénybe veszi a hitelkeret rendelkezésre tartásának első napján, amely a tárgyhónap
első naptári napja. A teljes hitelösszeg a hitelszerződés
teljes időtartamára lehívásra kerül, a fizetési számlán
a futamidő során nem történik jóváírás és a teljes tőke, kamat-, jutalék-, vagy díjtartozás visszafizetésére egy
összegben kerül sor 3 hónap múlva, a futamidő végén.
Tekintettel a teljesen kihasznált hitelkeretre, rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra.

IGÉNYLÉSI FOLYAMAT:
1.

2.

3.

4.

Adja meg
adatait

Erősítse meg
érdeklődését

Jelentkezzen be
és indítsa el
a hiteligénylést

Szerződéskötés

1.

Adja meg adatait

2.

Erősítse meg érdeklődését

Munkáltatója hírlevélben ad tájékoztatást a hiteligénylés
lehetőségéről. Nyissa meg az ott található linket, adja meg
elérhetőségeit és kattintson az Érdekel gombra.
E-mailben kérik majd Öntől, hogy erősítse meg érdeklődése
tényét. Amennyiben nem a munkahelyi e-mail címét adta
meg, munkáltatója telefonon is kéri majd Öntől
a megerősítést.

3.

Jelentkezzen be és indítsa el az igénylést

4.

Szerződéskötés

E-mailben fogja megkapni a belépési adatokat.
Jelentkezzen be, majd indítsa el a hiteligénylési folyamatot.
A szerződéskötés (és amennyiben Ön még nem MKB ügyfél,
a számlanyitás is) a munkahelyén, vagy a kiválasztott MKB
bankfiókban történik.

GYAKORI KÉRDÉSEK
Mi történik, ha elvesztem az igénylési felülethez kibocsátott jelszavam?
Az igénylési felületen lehetősége van új jelszót kérni.
Mennyi ideig tart a hitelbírálat?
A szükséges adatok és nyilatkozatok hiánytalan beérkezése után és az adatellenőrzést követően a bank 1 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket.
Hogyan történik az igénybevett MKB FairQuid Folyószámlahitel visszafizetése?
A hitel törlesztése automatikus, vagyis az Ön bankszámlájára érkező jóváírások törlesztik a hitelt, egyidejűleg
feltöltve ezzel az Ön hitelkeretét.
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.
A havonta kibocsátott bankszámlakivonaton is tájékoztatjuk az MKB FairQuid Folyószámlahitel összegének
alakulásáról, valamint a terhelt kamatról.
Tudom-e a későbbiekben csökkenteni vagy növelni
az MKB FairQuid Folyószámlahitel összegét?
Az MKB FairQuid Folyószámlahitel hitelkeret módosítását
személyesen intézheti bármely bankfiókunkban. A folyószámla-hitelkeret összege minimum
80.000 Ft. Maximális összege a teljes munkabér, de maximum 300.000 Ft.
Mit tehetek, ha az igénylést rosszul töltöttem ki?
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot Bankunkkal, elérhetőségeink bármelyikén és ügyfélszolgálati munka-társunk
segít Önnek.
Mi történik, ha van MKB FairQuid Folyószámlahitelem,
de megszűnik a munkaviszonyom?
Munkaviszonyának megszűnése esetén (legyen az felmondás, közös megegyezés, vagy nyugdíjba vonulás),
azonnal** esedékessé válik a hitel visszafizetése. Munkáltatója az Ön utolsó munkabérét is az MKB bankszámlára utalja, és ezen összegből kerül végtörlesztésre a hitel.

Ha szülési szabadságra megyek, megszűnik a folyószámlahitelem is?
Az MKB FairQuid Folyószámlahitelt mindaddig igénybe
veheti, amíg munkaviszonya az adott munkáltatónál
fennáll. Szülési szabadság esetén fontos, hogy minden
hónapban legalább az igényelt folyószámlahitel összegével megegyező átutalás, illetve jóváírás érkezzen az Ön
MKB Banknál vezetett bankszámlájára.
Kérdéseim esetén kihez fordulhatok?
Ha adatfeltöltéskor merül fel kérdés, az igénylési felület
kapcsolat menüpontjában található elérhetőségeken
kaphat választ.
Minden egyéb esetben a www.mkb.hu honlapon található elérhetőségeken, valamint a 06 40 333 666-os
telefonszámon érdeklődhet.

* A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve
a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, és
a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A THM aktuális mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes
Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza.
** A munkaviszony-megszűnés napját követő 15. napon. A munkaviszony-megszűnés napja az a nap, amelyen
Ön és a munkáltató írásban megállapodik az Ön munkaviszonyának megszűnéséről (a munkaviszony közös megállapodással történő megszűnése esetén), illetve amely
napon Ön vagy a munkáltató egyoldalú nyilatkozattal felmondja a munkaviszonyt.
Az ügyféltájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltést
szolgálja, nem minősül hivatalos ajánlattételnek. Jelen
ügyféltájékoztató kötelező, elválaszthatatlan melléklete
a hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata, amely megtalálható a www.mkb.hu oldalon.
A szolgáltatáscsomagok igénybevételi feltételeit, illetve az aktuális kondíciókat a mindenkor hatályos kondíciós lista részletesen tartalmazza. A betéti szerződés
részletes leírását az MKB-nak a bankszámlák vezetéséről,
a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló
üzletszabályzata, valamint a kondíciós listák tartalmazzák.
Ezek megismerhetők a www.mkb.hu honlapon, bármely MKB bankfiókban, illetve tájékoztatás kapható
a 06 40 333 666 telefonszámon, a nap 24 órájában,
a hét minden napján.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
TeleBANKár: +36 40 333 666

www.mkb.hu/hitelkeret

Személyesen bankfiókunkban

