A hitelt a Takarékbank Zrt
(címe: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja
I.
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A Hitelintézetnél
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folyószámlahitel
termékek

Takarék Folyószámlahitel

Mi az a folyószámlahitel?

A folyószámlahitel a számlatulajdonos lakossági forint bankszámlája szabadon
felhasználható egyenlegének növelésére szolgál. Automatikusan, rulírozó módon,
ismételten felhasználható összeg, mely mindig a megállapított és még fel nem használt,
illetve visszafizetett szabad hitelkeret erejéig vehető igénybe, hitelcél megjelölése nélkül.
A hitelkeret erejéig a Hitelintézet akkor is teljesíti az eseti- és rendszeres átutalási
megbízásokat, csoportos beszedési megbízásokat, engedélyezi a készpénzfelvételt, ha a
Bankszámla látra szóló egyenlege erre már nem nyújt fedezetet. A hitelkeret
rendelkezésre tartása a Számlatulajdonos és a Hitelintézet között létrejött szerződés
alapján történik.

Ki jogosult az igénylésre?

Lakossági folyószámlahitelt csak az a cselekvőképes fogyasztónak minősülő természetes
személy igényelhet, aki nagykorú (18. életévét betöltött), nem folyik ellene büntető- vagy
végrehajtási eljárás, és a Hitelintézetnél lakossági bankszámlával rendelkezik, vagy
újonnan bankszámlát nyit. Ha egy bankszámlának két számlatulajdonosa van, akkor a
folyószámlahitelt együtt kell igényelniük.

Igénylési és szerződési
feltételek

 Minimum 3 hónapos lakossági bankszámla-szerződéses kapcsolat a Hitelintézetnél
vagy más magyarországi pénzintézetnél
A Bankszámlára érkező – Számlatulajdonost illető – Hirdetményben meghatározott
mértéket elérő - Rendszeres jóváírás (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres átutalás,
stb.)
A Hitelintézet által értékesített lakossági forint devizanemű bankszámla típushoz
igényelhető.
A Hitelintézet a hiteligénylés elbírálása során - a rendszeres jóváírás/jövedelem vizsgálata
mellett - a Számlatulajdonos adatainak értékelését (hitelbírálat) is elvégzi, melynek
eredménye alapján állapítja meg a Számlatulajdonos részére engedélyezhető hitelkeret
nagyságát.

Mekkora összegű
hitelkeret
igényelhető?

Mit tekint a Hitelintézet
rendszeres jóváírásnak?

Az engedélyezhető hitelkeret maximális összege a Számlatulajdonos jövedelmétől (a
lakossági bankszámlára érkező rendszeres jóváírások átlagától) és ügyfélminősítésétől függ.
A Számlatulajdonos a hiteligénylési lapon tudja megjelölni az általa igényelni kívánt
hitelkeret nagyságát.
A hitelkeret minimális összege: 100 000 Ft, maximum összege: 3 000 000 Ft. Bankszámla
típusától független, változó kamatozású, referencia kamathoz kötött.

Igénylésnél: Takarék Folyószámlahitel esetén a Hitelintézetnél vagy más magyarországi
pénzintézetnél vezetett lakossági forint bankszámlára érkező bér- és nyugdíjjellegű
jóváírások és a bankszámlára egyéb rendszeres átutalásként érkező jóváírások
összessége. A hitel futamideje alatt kizárólag a Hitelintézeteknél vezetett bankszámlára
érkező rendszeres jóváírás.

A hitelkeret szerződés 1 éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot
megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a szerződést
írásban nem mondja fel, a szerződés hatálya – minden külön rendelkezés nélkül –
újabbegy évvel automatikusan meghosszabbodik.
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Alapjövedelemként elfogadható:
 munkabér (alkalmazotti munkabér)

Milyen
típusú,
bankszámlára
érkező
rendszeres
jóváírásokat
vesz
figyelembe
a
Hitelintézet a hitel igény
bírálata során?

 nyugdíj és nyugdíj jellegű ellátások (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj,
véglegesített rokkantsági nyugdíj, szolgálati nyugdíj, korhatár előtti ellátás,
szülői nyugdíj) elfogadható
Kiegészítő jövedelemként elfogadható:
 pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások (GYES,
GYED, CSED (korábbi nevén TGYÁS), GYET, családi pótlék alapjövedelem mellé kiegészítő jövedelemként elfogadható, továbbá:
 speciális rendszeres járadékok (baleseti járadék, biztosító által teljesített
járadék, átmeneti járadék, bányász egészségkárosodási járadék, vakok
személyi járadéka, életjáradék, sportolói járadék, öregségi járadék,
közszolgálatijáradék).
A fentiekben felsorolt alap és a kiegészítő jövedelmek együttes összegéből tevődhet
össze a termék igénybevételéhez szükséges minimum elvárt jövedelem (minimálbér)
de önmagában a kiegészítő jövedelem nem fogadható el.

Hogyan törleszthető
folyószámlahitel?

a

Hol tud lakossági
folyószámlahitelt
igényelni?
Milyen kondíciók mellett
bocsátja rendelkezésemre
a Bank ahitelkeretet?

Az igénybe vett Takarék Folyószámlahitel, törlesztése a bankszámlára érkező
jóváírásokkal automatikusan történik (rulírozó hitelkeret). A felhasznált hitelkeret után
járóhitelkamat terhelése a tárgyhónap végén történik meg az ügyfél bankszámlájáról.
A Takarék Folyószámlahitelt a Hitelintézet fiókjaiban igényelheti.

A Hitelintézet a folyószámlahitel engedélyezését követően, a szerződés fennállása alatt hitelkeret-beállítási jutalékot, kezelési díjat, hitelkamatot, a hitelkeret mindenkori
igénybe nem vett összege után rendelkezésre tartási díjat, valamint az esetleges
szerződésmódosítások esetén – a szerződésmódosítással egyidejűleg –
szerződésmódosítási díjat/hitelkeret beállítási díjat jogosult felszámítani.

A Lakossági Takarék Folyószámlahitel mindenkor hatályos díjtételeit a Lakossági Takarék Folyószámlahitel
Hirdetmény tartalmazza, amely elérhető a Hitelintézet fiókjaiban (https://www.takarekbank.hu/atm-fiok), illetve
a https://www.takarekbank.hu/ oldalon.

