MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL
AJÁNLAT
Az Ajánlatot adó fél:
Hitelező megnevezése: Takarékbank Zrt
Székhely: 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9
Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Elérhetőségek: kozpont@takarek.hu; +36/1/311-3110
Ügyintéző neve:………………………………………………………………….
Az Ajánlat címzettje:
Teljes név: ................................................................................................................................
Születési hely, idő: ..................................................................................................................
Állandó lakcím: .........................................................................................................................
E-mail cím: ……………………………………………………………………………………………
Tisztelt <potenciális adós neve>!
Tájékoztatjuk, hogy az igényelni kívánt személyi hitel a Magyar Nemzeti Bank által Minősített Fogyasztóbarát Személyi
Hitel (a továbbiakban: Kölcsön), amely a jogszabályi előírásokon felül további fogyasztóbarát kritériumoknak felel meg. Az
alábbi Ajánlat tartalmazza a termék személyre szabott kondícióit és a termékkel kapcsolatos egyéb feltételeket és
információkat. Az Ajánlat kötöttségének időtartama az ajánlat kiállítását követő 30 nap.
I. Az igényelni kívánt Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelre vonatkozó Ajánlat
Az igényelt termékkel kapcsolatosan a későbbiekben Önt terhelő fizetési kötelezettségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Kedvezmény(ek)
figyelembevétele nélkül
számított
Igényelt hitelösszeg

Kedvezményes 1átutalásos
/ Extra konstrukció
figyelembevételével számított

… Ft

Törlesztőrészlet havi összege

… Ft

… Ft

Teljes fizetendő összeg

… Ft

… Ft

Kamatozás módja

Futamidő végéig rögzített

Törlesztőrészletek száma

… db

Ügyleti kamat

…%

…%

Teljes hiteldíjmutató (THM)

…%

…%

Folyósítási díj

… Ft

… Ft

n.a.

..Ft

Bankszámla

2

vezetés

havi

díja

Az ügyfél által választott kedvezményes konstrukció írandó be. Ha az ügyfél a kedvezmény nélküli konstrukciót választja,
a táblázat kedvezményre vonatkozó része nem töltendő.
2 Kamatkedvezményes konstrukció érdekében jövedelem átutalást teljesítésére megadott bankszámla tényleges
(kedvezményes) havi díj írandó be, kedvezmény nélküli konstrukció esetén a sor törlendő.
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(legkedvezőbb értékesített)

Az Ön által a IV. pontban megadott információk alapján bankunk kötelezettséget vállal arra, hogy Önnel a jelen Ajánlatban
foglalt vagy a THM szempontjából Önre nézve kedvezőbb kondíciókkal, a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel
termékre vonatkozó hitelszerződést megköti.
Az Ajánlat hatálya megszűnik:
-

ha a befogadáskor hatályban lévő, a személyi hitelezésre vagy kockázatkezelésre vonatkozó belső
szabályzatában lefektetett, a Kölcsönre vonatkozó szerződés megkötését kizáró körülmény áll fenn, ide nem értve
azon körülményeket, amelyekre vonatkozóan Ön a befogadáskori hitelfeltételek meghatározásához adatokat
adott,

-

ha az adós az általunk meghatározott, a Kölcsönre vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges további
dokumentumokat nem nyújtotta be, vagy

-

ha az adott Kölcsönre meghatározott kamatváltoztatási mutató alapjául szolgáló referenciakamat jelen Ajánlat
nyújtásának napján érvényes és a szerződéskötés napján érvényes értéke közötti különbség a 75 bázispontot
(0,75 százalékpontot) meghaladja.

A Hitelező a fentieken felül kötelezően tájékoztatást nyújt:
1. A hitel futamideje:
2. A hitel célja:
3. A törlesztés gyakorisága: havonta egyenlő részletekben (annuitással)
4. Kamatkedvezmény feltétele:
5. A THM számítás során
6. A THM számítás során felhasznált adatok felsorolása
II. Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelre vonatkozó kiemelt információk
 A Hitelintézet minden konstrukció esetében biztosítja az Adós számára, hogy a Kölcsön törlesztését ingyenes technikai
törlesztő számlára teljesítse. Ilyen díjmentes törlesztési számla nyitását a Hitelező hitelezési feltételként kikötheti,
amennyiben Ön nem rendelkezik a Hitelezőnél vezetett számlával. Ebben az esetben Adósnak kamatkedvezmény/
kedvezményes konstrukció igénybevételére nincs lehetősége.
 Amennyiben Ön a hitelét részlegesen vagy teljesen elő kívánja törleszteni, akkor ezt kedvezményes 0,5% díj mellett
teheti meg. Egy évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmentes. Előtörlesztési szándékát legalább
az előtörlesztés kívánt végrehajtását megelőző 5 nappal kell jeleznie. A bejelentésre papíralapon, elektronikus úton
vagy telefonon megtett nyilatkozattal van lehetősége. Az előtörlesztéshez kapcsolódó esetleges szerződésmódosítás
díjmentes. Az előtörlesztett összeget annak rendelkezésre bocsátásától számított 2 munkanapon köteles a Hitelező
elszámolni.
III. Elérhető kamatkedvezmények

Önnek lehetősége van kamatkedvezményes konstrukció érdekében rendszeres havi jövedelme, vagy jövedelme
meghatározott részének a Hitelezőnél vezetett Fizetési számlára történő rendszeres érkeztetését vállalni Fizetési számlát
nyithat a Kölcsön igényléssel egyidejűleg, vagy a jóváírás a már a Banknál vezetett fizetési számlára is történhet. A Fizetési
számla a Hirdetményben megjelölt esetekben díjköteles.
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 Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel Hirdetmény, honlap elérhetősége:
https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/szemelyi-kolcson
 Takarékbank Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye, honlap elérhetősége:
https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-lakossagi-bankszamla#
Kérjük, mérlegelje azt, hogy a hitel felvételével Ön kötelezettséget vállal a Hitelező felé. A törlesztési
kötelezettségek késedelmes teljesítése késedelmi kamat felszámítását vonja maga után, végső esetben pedig a
hitelszerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez és a fennmaradó hitelösszeg teljes egésze tekintetében a
végtörlesztés azonnali esedékessé válásához vezethet.
A hitel felvétele előtt tájékozódjon a különböző pénzügyi intézmények által kínált személyi hitel termékekről,
döntése előtt hasonlítsa össze a különböző Ajánlatokat! Jelen Ajánlat esetében az ügyleti kamat 0,1
százalékpontos eltérése <a teljes fizetendő összeg közötti különbség> forintos különbséget jelenthet a futamidő
végéig a teljes fizetendő összegben.
A felelős hitelfelvételi döntés érdekében kérjük, tájékozódjon, hogy az a cél, amelyre a hitelösszeget fordítani
kívánja, elérhető-e más, e cél megvalósítására szolgáló, akár kedvezőbb kondíciókkal igénybe vehető hitel- vagy
lízingtermékkel (pl. lakáscélú jelzáloghitel, gépjármű-lízing).
A személyi hitelek önerőként történő felhasználását a Magyar Nemzeti Bank rendkívül kockázatos, az eladósodás
veszélyével fenyegető gyakorlatnak tartja. Amennyiben jelen Kölcsön felvételét követő 90 napon belül lakáscélú
jelzáloghitelre vonatkozó ajánlatot kér bármely magyarországi banktól, a potenciális kapcsolódó kockázatokat a
hitelnyújtó kiemelten vizsgálni fogja, indokolt esetben pedig elutasíthatja hitelkérelmét.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon elérhető Minősített Fogyasztóbarát
Személyi Hitel összehasonlító oldalt (a továbbiakban: MNB Összehasonlító oldal), amely a
https://www.mnb.hu/mszh internet címen érhető el. Az MNB Összehasonlító oldalon a pénzügyi intézmények által
kínált valamennyi Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel online hitelfeltétele elérhető.
Tájékoztatjuk, hogy az ezen Ajánlatban foglalt hitelfeltételek megegyeznek, vagy THM szempontjából Önre nézve
kedvezőbbek, mint a mai napon az MNB Összehasonlító oldalon a IV. pont szerinti adatok megadásával
kalkulálható, az MNB Összehasonlító oldalon közzétett hitelfeltételek.
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IV. Az MNB Összehasonlító oldalon való kalkulációhoz felhasználható Ön által megadott adatok
Hitelcél
Hitelösszeg
Futamidő

Adós1
Munkaviszony típusa
Munkaviszonyból származó bérjövedelem igazolt havi nettó összege (Ft)
Egyéb igazolható jövedelem (nettó)
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete
Születési idő (év, hónap, nap)
Vállalom, hogy rendszeres havi jövedelmem a hitelező banknál vezetett törlesztési/folyószámlára érkezik
Vállalom a következő összeg hitelező banknál vezetett törlesztési/folyószámlára való havi érkeztetését
Adós jelenleg szerepel a KHR negatív (korábban BAR) listán?
Adós fennálló hitelei:

Kölcsön típusa
Devizanem

Szerződéses
összeg

Havi
törlesztőrészlet

Kiváltandó hitel
Fennálló tartozása

Adós2
Munkaviszony típusa
Munkaviszonyból származó bérjövedelem igazolt havi nettó összege (Ft)
Egyéb igazolható jövedelem (nettó)
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete
Születési idő (év, hónap,nap)
Adós jelenleg szerepel a KHR negatív (korábban BAR) listán?
Adós fennálló hitelei:

Kölcsön típusa

Devizanem

Szerződéses
összeg

Havi
törlesztőrészlet

Fennálló tartozása

Kiváltandó hitel

V. A hitelszerződés részét képező, a bankunk által támasztott egyéb feltételek
Kamatkedvezményes konstrukció esetén a Kölcsön törlesztése és a Szerződésből eredő bármely más fizetési
kötelezettség megfizetése a Hitelintézetnél vezetett Fizetési számláról történik, így a Hitelintézet elvárja ennek
érdekében, hogy Adós felhatalmazza a Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének ezen számláról
történő beszedésére.
Átadás dátuma: ………………………
……………………………………..

…………………………………………………
…….

Igénylő/Adós aláírása

átadó ügyintéző neve és aláírása
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