TAKARÉK MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL
Lakossági Ügyfeleknek kínált (közepes és nagyobb kiadások finanszírozására alkalmas), forintban
nyilvántartott, forintban folyósított, valamint forintban, havonta törlesztendő annuitásos kölcsön.

TERMÉKPARAMÉTEREK
1.

A Hitel típusa

A Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel

2.

A Hitel célja

Szabadfelhasználás cél
A hitel szabad felhasználású, célja a természetes személyek olyan jellegű kiadásainak finanszírozása,
melyekre hitelcélt nem tudnak, vagy nem kívánnak megjelölni.
A kölcsön nem vehető igénybe közerkölcsöt sértő, vagy jogszabály által tiltott tevékenységekre.
Hitelkiváltás cél
A hitel célja más hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál meglévő, alábbi lakossági fogyasztási hiteltermékek
kiváltása, illetve részben szabadfelhasználás, a termék összegére vonatkozó korlátokon belül.
 jelzáloghitel
 személyi kölcsön
 autóhitel
 áruhitel
 hitelkártya
 folyószámlahitel
 egyéb fogyasztási hitel
A fenti típusú hitelek kiválthatóak külön-külön és kombináltan is. A hitelkiváltási részen felül igényelhető
szabadfelhasználású kölcsönrész is, a kiváltandó hitel(ek) ill. hitelkeret eredeti szerződéses összegének erejéig.
A kölcsön nem vehető igénybe közerkölcsöt sértő, vagy jogszabály által tiltott tevékenységekre.
Teljeskörű online folyamatban Hitelkiváltás célra nem igényelhető a kölcsön.

3.

Jogosultak köre

Bankfióki folyamatban1:


1

A hitelt igényelheti, a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő természetes személy.
Amennyiben az Adós életkora a kérelem benyújtásakor 21. életévét nem éri el, vagy a hitel lejártának
hónapjában meghaladja a 70. életévet, abban az esetben 21 évesnél idősebb és a hitel lejártának
hónapjában 70. életévét be nem töltött Adóstárs bevonása szükséges.

Hitelközvetítő közreműködésével történi igénylés Bankfióki szerződéskötési folyamatnak minősül.
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Bankfiókban történő hitelfelvétel esetén a hitelügyletbe egy Adóstárs bevonására van lehetőség.



Csak a z EGT tagállamok állampolgárai vehetnek részt az ügyletben.



A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) negatív információval szereplő Ügyfél nem hitelezhető.

Jövedelem elvárás: Egyedüli igénylés esetén minimum nettó 350.000 forint összegű havi rendszeres jövedelem,
amennyiben Adóstárs is bevonásra kerül, abban az esetben Adós minimum nettó 350.000 Ft, Adóstárs
minimum nettó 40.000 Ft összegű havi rendszeres jövedelemmel rendelkezik.


A hiteligényléshez az alábbi jövedelmek valamelyikével az Igénylők közül legalább az egyiknek rendelkeznie kell:
o

Minimum 6 hónapos, folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony, ebből legalább 3 hónap a
jelenlegi munkahelyen.

o

Saját jogú nyugdíj

o

Egyéni vállalkozók, esetén legalább 12 naptári hónapja létező egyéni vállalkozás, amely legalább egy
lezárt adóévvel rendelkezik. Kizárólag magyarországi székhelyű, a magyar céginformációs
rendszerekben nyilvántartott vállalkozásból származó jövedelem fogadható el.

o

Legalább három hónapos lakossági forint bankszámlamúlt bármely hazai hitelintézetnél.

o

Az igénylőknek fennálló hiteltartozásaik tekintetében az igénylést megelőző 3 hónapban nincs
/ nem volt 30 napot meghaladó késedelme.

Teljeskörű online folyamatban:


Teljeskörű online hitelfelvételre csak a 21. életévét betöltött, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő
természetes személy jogosult. Ha az igénylő életkora a hitel lejártának hónapjában meghaladná a 70.
életévet, abban az esetben az igénylő Teljeskörű online hitelfelvételre nem jogosult.



Teljeskörű online hitelfelvétel esetében Adóstárs bevonása nem lehetséges.



Csak a z EGT tagállamok állampolgárai vehetnek részt az ügyletben.



A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) negatív információval szereplő Ügyfél nem hitelezhető.



A hiteligényléshez az alábbi feltételeknek k ell az Igénylőnek megfelelnie:
o Minimum nettó 350.000 forint összegű havi rendszeres jövedelem
o Minimum 6 hónapos, folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony, ebből legalább 3 hónap a
jelenlegi munkahelyen.
o Saját jogú nyugdíj
o Legalább három hónapos lakossági forint bankszámlamúlt bármely hazai hitelintézetnél
o Rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval

4.

A hitel devizaneme

A hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.
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A hitel összege

5.

A Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel minimális összege – az igénylés benyújtási módjától
függetlenül - 500.000 forint, míg maximálisan7.000.000 forint igényelhető.
A kölcsön összege szabadon meghatározható a konstrukcióra jellemző minimum és maximum összeg között.
A kölcsön összegének 1.000 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. (Kerekítésnél, minden esetben
lefelé történik a kerekítés.)
6.

A hitel futamideje

A kölcsön futamideje minimum 12 hónap (1 év), maximum 84 hónap (7 év). A futamidőt minden esetben egész
években kell meghatározni.
Kamatok, díjak

7.

Az ügyleti kamat mértéke akként kerül meghatározásra, hogy annak a mértéke az Igénylés befogadása 1
időpontjában nem magasabb, mint a vonatkozó referenciakamatok (a 3 éves H1K3 és az 5 éves H1K5 ÁKK)
közül az alacsonyabb értékű hozam 10 százalékponttal növelt mértéke.
A Hitelintézet által alkalmazott kamatokat, költségeket, illetve díjtételeket, azok számítási módját,
esedékességet és mértéket a hatályos Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel Hirdetmény
tartalmazza.
A hitel biztosítékai

8.

A kölcsön biztosítékai lehetnek:
 az igénylő(k) rendszeres jövedelme
 csoportos hitelfedezeti életbiztosítás, amely az Ügyfél számára opcionális, annak díját az Ügyfél fizeti.
9.

A hitel folyósításának általános feltételei

Érvényes, a Hitelintézet részéről is aláírt kölcsönszerződés megléte.

10.

A hitel folyósítása

A Hitelintézet pozitív hitelbírálat esetén, az Adóssal megkötött kölcsönszerződés alapján a kölcsönt az Adós
által megjelölt, bármely hitelintézetnél - ideértve a Hitelintézetünknél - vezetett bankszámlára folyósítja / utalja
át.
Hitelkiváltás esetén a Hitelintézet a Kölcsönt hitelkiváltásra megjelölt részét közvetlenül a Hitelintézet(ek) részére
folyósítja.
A Kölcsön a szabad felhasználású kölcsönrészének folyósításának feltétele, hogy az első, - hitelkiváltásra
szolgáló - Kölcsön rész folyósítása napjától számított 90 napon belül, a kiváltandó hitel(ek) megszűnését
hitelintézeti igazolás benyújtásával igazolja. Ezen kötelezettsége a második Kölcsön részre vonatkozó folyósítási
feltétel, melynek határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetén a Hitelintézetet ezen összeg tekintetében
folyósítási kötelezettség a továbbiakban nem terheli!

11.

Törlesztés

A kölcsön esedékességi napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 15. napja közötti
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bármely nap lehet. A Hitelintézet azt javasolja, hogy törlesztési napként a munkabér kifizetésének napját
közvetlenül követő napok valamelyike kerüljön kiválasztásra.
Amennyiben az Ügyfél nem jelöli meg a törlesztés napját, abban az esetben a Hitelintézet a törlesztés
dátumaként minden hónap 12. napját határozza meg.
A törlesztőrészletek megfizetése (tőke, kamat) havonta egyenlő részletekben, kizárólag forintban történik.
A Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel választása esetén Kölcsöntörlesztése és a jelen Szerződésből
eredő bármely más fizetési kötelezettség teljesítése az Adós által választott módon a hitelhez tartozó technikai
számlára: átutalással / csoportos beszedési megbízás alapján / pénztári befizetéssel történik.

A havi törlesztőrészlet összege megegyezik az annuitásos módszerrel számított tőke és kamat havi részletének
összegével.

1Kamat

megállapítás szempontjából a Bank a közvetítőn keresztüli igénylés esetén a kamat mértékét a

hitelkérelem Hitelintézet általi befogadásának időpontja határozza meg.

4/7

Hatályos 2022.01.01-től

12.

Igénylési csatornák

 Bankfiókban
 Hitelközvetítőnél2
 Online felületen

13.

Tájékoztatás a túlzott eladósodás kockázatairól

A felvehető hitel összegének meghatározásához mindenekelőtt számítsa ki a hiteltörlesztésre tartósan
rendelkezésre álló jövedelmét. Gondolja végig, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud a hitel
törlesztésére fordítani, illetve az egyes jövedelmeire mennyire számíthat tartósan.
Javasoljuk, hogy hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok
kondícióiról! Ebben segítségére lehetnek a Hitelintézet fiókjainak munkatársai és a Hitelintézet honlapja. További
hasznos információkat tudhat meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti honlapján található hitel- és lízing
termékválasztó programjából(http://felugyelet.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo), illetve az
MNB hitelfelvétellel kapcsolatos, egyéb információkat tartalmazó oldalairól.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon elérhető Minősített Fogyasztóbarát
Személyi Hitel összehasonlító oldalt, 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 Ügyfeleinket, hogy a Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja!
A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletes információkat a Takarékbank Zrt. vonatkozó Takarék Minősített
Fogyasztóbarát Személyi Hitel Hirdetménye, a Takarékbank Zrt. Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel
Általános Szerződési Feltételei és Takarékbank Zrt. Minősített Hitelek Üzletszabályzata tartalmazzák.

2

Hitelközvetítő közreműködésével történi igénylés Bankfióki szerződéskötési folyamatnak minősül.

5/7

Hatályos 2022.01.01-től

