TERMÉKISMERTETŐ
Termékjellemzők
Termék neve

Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel

Hitel devizaneme

Forint
bankfiókban történő szerződéskötés esetén szabad felhasználású,
vagy hitelkiváltás

Felhasználási cél

teljeskörű online hitelfelvétel esetén: szabadfelhasználású
bankfiókban történő szerződéskötés esetén 300.000 - 8.000.000 Ft

Igényelhető hitelösszeg

teljeskörű online hitelfelvétel esetén: 300.000-3.000.000 Ft

Futamidő

36 - 84 hónap

Kamatozás

futamidő végéig rögzített (fix)

Törlesztés módja

havonta egyenlő részletekben (annuitással)

Minimálisan elvárt jövedelem

150.000 Ft
Kamatok és díjak

THM

7,07 – 12,09%

Kedvezmény nélküli ügyleti kamat

10,99%

Kamatkedvezmények**

Díjköteles számlavezetés és az Adós vagy Adóstárs* általi 150.000
Ft havi jövedelem jóváírás vállalása esetén a kamatkedvezmény
mértéke: 1%
Kamat: 9,99 %

(>amennyiben a Hitelező
maximális összkedvezmény
mértéket alkalmaz, mértékének
feltüntetése<)

Díjköteles számlavezetés és az Adós vagy Adóstárs* általi 300.000
Ft havi jövedelem jóváírás vállalása esetén a kamatkedvezmény
mértéke: 3,5%
Kamat: 7,49 %
Díjköteles számlavezetés és az Adós vagy Adóstárs* általi 400.000
Ft havi jövedelem jóváírás vállalása esetén a kamatkedvezmény
mértéke: 4,5%
Kamat: 6,49 %

Folyósítási díj
(a hitelösszeg arányában)

Előtörlesztési díj (az előtörlesztett
összeg arányában)

bankfiókban történő igénylés esetén: 0,75%
teljeskörű online igénylés esetén: díjmentes
12 hónap alatt 1 alkalommal 200 ezer Ft-ot nem meghaladó
előtörlesztés esetén díjmentes
a futamidő utolsó évében: díjmentes
ha az előtörlesztés és a lejárat között több mint 1 év van.: 0,5%

*Teljeskörű online hitelezés esetén Adóstárs bevonása nem lehetséges
** Részletesen lásd: Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel Hirdetmény, elérhetősége:
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https://takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-minositett-fogyasztobarat-szemelyi-hitel#
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Hitelfelvételi folyamat
Hiteligénylési csatornák

bankfiókban, hitelközvetítőnél, teljeskörű online folyamatban

Hitelfelvétel folyamatának átfutási
ideje

bankfiókban történő szerződéskötés esetén, a kölcsönkérelem
befogadását követően legfeljebb 3 munkanap
teljeskörű online hitelfelvétel esetén, a kölcsönkérelem befogadását
követően legfeljebb 2 munkanap

Előtörlesztés elszámolása

legfeljebb 2 munkanapon belül
Egyéb

Törlesztési számla

nyitás

kötelező

díja

díjmentes

nyitása

nem kötelező
A Hitelintézet kamatkedvezmény/ kedvezményes konstrukció
biztosítása fejében elvárja az Adóstól a Hitelintézet által vezetett
lakossági Bankszámla (fizetési számla) fenntartását a teljes
futamidő alatt.

Egyéb bankszámla

Hitelfedezeti biztosítás

díja

Takarékbank Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye,
Takarékbank Zrt. Lakossági Prémium, Prémium Portfolió és
Private Fizetési Számlatermékek Hirdetménye szerint.
https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-dijfaragolakossagi-es-aktivitas-bankszamla#

kötése

nem kötelező

díja

Signal Kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás
https://www.signal.hu/hu/ker-biztositas
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ELLENŐRZŐ LISTA
MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN BENYÚJTANDÓ ÉS
BEMUTATANDÓ DOKUMENTUMOK

Igazolás formája

I.1.

1.

2.

I.2.

Bankfiókban történő
szerződéskötés esetén

Teljeskörű online
hitelfelvétel esetén

Eredeti dokumentum
bemutatandó, melyről a
Hitelintézet által hitelesített
és az ügyfél által aláírt
másolat készül

Takarék Online
Hiteligénylési Felület
keresztül az ügyfél
által bemutatott
dokumentumról
fénykép készül,
melyet a Hitelintézet
tárol.

Személyes dokumentumok

Személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolvány (Személyazonosító
igazolvány vagy útlevél, vagy kártya
formátumú vezetői engedély)

Eredeti dokumentum
bemutatandó, melyről a
Hitelintézet hitelesített és az
ügyfél által aláírt másolatot
készít a személyi azonosító
jelet tartalmazó oldal
kivételével

Lakcímkártya

Takarék Online
Hiteligénylési Felület
keresztül az ügyfél
által bemutatott
dokumentumról
fénykép készül,
melyet a Bank tárol.

Jövedelemigazoláshoz kapcsolódó dokumentumok

Alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott ügyfél esetén:

Eredeti benyújtandó

1.

2.

30 napnál nem régebbi, Magyarországon
bejegyzett és nyilvántartott munkáltató által
kiállított Munkáltatói jövedelemigazolás

Más banki számlavezetés esetén az utolsó
három havi bankszámlakivonat különös
tekintettel a jövedelemátutalást tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), vagy
eredeti, vagy a számlavezető bank által
cégszerűen aláírt formában)
Online
igénylés
esetén
hat
havi

(A Hitelintézet a saját
formanyomtatványán kívül
az MNB honlapján elérhető
standardizált munkáltatói
igazolást is elfogadja)

Eredeti, vagy amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat, úgy a nyomtatott
másolata benyújtandó
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Takarék Online
Hiteligénylési
Felületen a
dokumentumról
készített jpg vagy pdf
formátumú másolat,
benyújtandó
(A Hitelintézet a saját
formanyomtatványán
kívül
az
MNB
honlapján
elérhető
standardizált
munkáltatói igazolást
is elfogadja)
Takarék Online
Hiteligénylési
Felületen az ügyfél
netbankjából letöltött,
e-hiteles, .pdf
formátumú kivonat
benyújtandó

Adós
1.

Adós
2.

bankszámlakivonat nyújtandó be

3.

Ügyfélnyilatkozat,
amennyiben
rendelkezik utolsó hat havi jövedelem
jóváírást tartalmazó Takarékbank Fizetési
számla múlttal, vagy Takarék csoportnál
pozitív hitelmúlttal.

Eredeti, banki
formanyomtatvány

N/A

Nyugdíjas ügyfél esetén:

3.

4.

5.

Ügyfélnyilatkozat és Éves nyugdíjértesítő
(betétlap) vagy határozat.

Más banki számlavezetés esetén az utolsó
három havi – a nyugdíjátutalást is
tartalmazó
bankszámlakivonat
(elektronikus (online), vagy eredeti, vagy a
számlavezető bank által cégszerűen aláírt
formában)

Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára
érkezik, abban az esetben az utolsó havi
nyugdíjszelvény

Éves nyugdíjértesítő
(betétlap) Eredeti
bemutatása, melyről a
Hitelintézet másolatot készít.
Határozatok esetében a
szükséges adatok rögzítése
a bemutatott dokumentumról

Eredeti, vagy amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat, úgy a nyomtatott
másolata benyújtandó

Eredeti bemutatása alapján
a Hitelintézet hitelesített
másolatot készít

Takarék Online
Hiteligénylési
Felületen a
dokumentumról
készített jpg vagy pdf
formátumú másolat,
benyújtandó

Takarék Online
Hiteligénylési
Felületen az
elektronikus kivonat
benyújtandó
Takarék Online
Hiteligénylési
Felületen a
dokumentumról
készített jpg vagy pdf
formátumú másolat,
benyújtandó

Munkabér vállalkozásból – teljes tárgyévben végzett tevékenység esetén (összevontan adózó jövedelem)
Eredeti benyújtandó
N/A
1.
Ügyfélnyilatkozat vagy Munkáltatói igazolás
2.

NAV jövedelemigazolás

Eredeti benyújtandó

N/A

3.

Fizetési számlára érkező munkabér esetén
NAV jövedelemigazolás helyett 6 havi
számlakivonat

Eredeti benyújtandó

N/A

4.

Egyéni vállalkozó esetén NAV köztartozás
igazolás

Eredeti benyújtandó

N/A

Kata adózók jövedelme
1.

KATA adóbevallás1

2.

Ügyfél nyilatkozat

3.

Adófolyószámla kivonat

4.

NAV jövedelemigazolás

5.

NAV
köztartozás
vállalkozók esetén

Eredeti bemutatása alapján
a Hitelintézet hitelesített
másolatot készít
Eredeti benyújtandó
Eredeti bemutatása alapján
a Hitelintézet hitelesített
másolatot készít
Eredeti benyújtandó
igazolás

egyéni

N/A
N/A
N/A

Eredeti benyújtandó

N/A

Eredeti, vagy amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat, úgy a nyomtatott

N/A

GYES, GYET, GYED, CSED, családi pótlék:
1.

1

Más banki számlavezetés esetén az utolsó
három havi bankszámlakivonat, különös
tekintettel a jövedelemátutalást tartalmazó

Csak a jövedelem vizsgálatához szükséges oldalak!
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bankszámlára (elektronikus (online), vagy
eredeti, vagy a számlavezető bank által
cégszerűen aláírt hitelesített formában)
2.

3.

másolata benyújtandó

Eredeti bemutatása alapján
a Hitelintézet hitelesített
másolatot készít
Eredeti bemutatása alapján
Ügyfélnyilatkozat vagy Határozat vagy az a Hitelintézet által hitelesített
állami szerv igazolása
másolatot készít
Amennyiben nem bankszámlára érkezik,
abban az esetben az utolsó havi eredeti
postai szelvény

Átadás dátuma: ………………………..
……………………………………
átadó ügyintéző neve és aláírása
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N/A
N/A

