A konstrukciót a _____________________________ Szövetkezeti Hitelintézet
(címe: ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja
Hatálybalépés napja: ……………….
I.

LAKOSSÁGI TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAH ITEL TERMÉK ÜGYFÉLTÁJÉKOZATÓ

A
Hitelintézetnél
igényelhető
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
igénylésre?

Lakossági folyószámlahitelt csak az a magyar vagy rezidens külföldi, EGT tagállam
állampolgára igényelhet, aki nagykorú (18. életévét betöltött) természetes személy, 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.
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Igénylési és szerződési
feltételek

 Minimum 3 hónapos lakossági bankszámla-szerződéses kapcsolat a Hitelintézetnél vagy más
magyarországi pénzintézetnél
A Bankszámlára érkező – Számlatulajdonost illető 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?

Az engedélyezhető hitelkeret maximális összege a Számlatulajdonos jövedelmétől (a lakossági
bankszámlára érkező rendszeres jóváírások átlagától) és ügyfélminősítésétől függ. A hitelkeret
maximális nagysága a lakossági bankszámlára érkező rendszeres jóváírások átlagának
maximum háromszorosa lehet. A Számlatulajdonos a hiteligénylési lapon tudja megjelölni az
általa igényelni kívánt hitelkeret nagyságát.
A hitelkeret minimális összege: 50 000 Ft, maximum összege: 1 000 000 Ft. Bankszámla
típusától független, változó kamatozású, referencia kamathoz kötött.

Mit tekint a Hitelintézet
rendszeres jóváírásnak?

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 Szövetkezeti hitelintézeteknél vezetett bankszámlára érkező rendszeres
jóváírás.
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Rezidens:
a Magyarország területén állampolgárságától függetlenül legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodó, vagy szándékai szerint tartózkodni akaró természetes
személy, ide nem értve az itt működő külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek nem magyar állampolgárságú tagját,
alkalmazottját és azok családtagját, továbbá a tanulmányok folytatása vagy gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó, illetve ide érkező személyt,

a külföldön működő magyar diplomáciai és konzuli képviseletek magyar állampolgárságú tagja, alkalmazottja és azok családtagja,

a Magyarország területén - ideértve a vámszabad és a tranzitterületet is - székhellyel, telephellyel rendelkező vagy egyébként vállalkozási tevékenységet folytató
természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
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A hitelkeret szerződés a létrejöttétől számított 1 éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a
lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a
szerződést írásban fel nem mondja, a szerződés hatálya – minden külön rendelkezés nélkül –
újabb egy évvel automatikusan meghosszabbodik.

A hitel futamideje
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Takarék Folyószámlahitel

Alapjövedelemként elfogadható:

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



munkabér (alkalmazotti munkabér)



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, közszolgálati járadék).

A fentiekben felsorolt alap és a kiegészítő jövedelmek együttes összegéből tevődhet össze a
termék igénybevételéhez szükséges minimum elvárt jövedelem (mindenkori nettó minimálbérnek
megfelelő összeg), de önmagában a kiegészítő jövedelem nem fogadható el.

Hogyan törleszthető
folyószámlahitel?

a Az igénybe vett Takarék Folyószámlahitel, törlesztése a bankszámlára érkező jóváírásokkal

automatikusan történik (rulírozó hitelkeret). A felhasznált hitelkeret után járó hitelkamat terhelése
a tárgyhónap végén történik meg az ügyfél bankszámlájáról.
 érvényes személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány és személyazonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 adós/ügyfélminősítés és fizetőképesség/készség vizsgálat alapján pozitív eredményű

Igényléshez/szerződésköt
elbírálás
éshez
szükséges  az „Igénylés és szerződési feltételek”-ben – az igénylendő Folyószámlahitel feltételeként
nyomtatványok,
meghatározott típusú lakossági bankszámla megnyitása vagy megléte
dokumentumok
/  Ha a Takarék Folyószámlahitel igénylésekor más pénzintézetnél vezetett lakossági
feltételek
bankszámlájára érkező jóváírásai alapján igényel folyószámlahitelt, úgy e bankszámlájának
utolsó 3 havi bankszámlakivonatának eredeti, vagy a pénzintézet által hitelesített másolati
példánya.
A hitelintézet a hitelbírálat során egyéb dokumentumokat is bekérhet.

Hol
tud
lakossági
A Takarék Folyószámlahitelt a Hitelintézet fiókjaiban igényelheti.
folyószámlahitelt
igényelni?
Milyen kondíciók mellett
bocsátja
rendelkezésemre a Bank
a hitelkeretet?

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, illetve internetes oldalán (………………)
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