
 

Most Személyi Kölcsön 
Szabad felhasználású személyi kölcsön gyors hitelbírálattal, akár 12 millió forintig. 

THM: 16,0-20,7%* 
 
• Tetszőleges célra felhasználható 
• Gyorsan, kezes nélkül és kedvező feltételekkel igényelhető 
• A törlesztőrészlet a futamidő végéig fix 
• Igényléséhez nem szükséges ingatlan vagy egyéb (értékpapír, biztosítás stb.) fedezetet            
             biztosítani. 
• Igényelhető kölcsönösszeg: 500 000 - 12 000 000 Ft 
• Futamidő: 36 - 96 hónap 
 

• aki az igényléskor elmúlt 23 éves 
• állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik 
• Magyarország, EU, Egyesült Királyság, Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein, 
Izrael országok állampolgára 
• munkaviszonyból vagy nyugdíjból származó, legalább havi nettó 150 000 Ft 
igazolt, rendszeres jövedelemmel rendelkezik 
• alkalmazott esetén: Magyarország területén bejegyzett és nyilvántartott cég 
alkalmazásában, jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapos folyamatos 
munkaviszonnyal rendelkezik (és már nincs próbaidőn), 
• vállalkozás esetén: egyéves vállalkozói múlttal és egy teljes lezárt üzleti évvel 
rendelkezik, 
• nyugdíjas esetén: saját jogú nyugdíjjal rendelkezik 

 
Reprezentatív példa: 
 
 

  Adós elfogadható jövedelme 

  
150.000 Ft –  
199.999 Ft  

közötti 

200.000 Ft – 
299.999 Ft  

közötti 

300.000 Ft – 
399.999 Ft  

közötti 

        400.000 Ft  
vagy ennél nagyobb  

a hitel teljes összege 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 

a hitel futamideje: 60 hónap 60 hónap 60 hónap 60 hónap 

hitelkamat mértéke: 18,49% 15,99% 15,49% 14,49% 

hitelkamat típusa: fix fix fix fix 

a hitel teljes díjában foglalt díj, 
jutalék, költség és adó: 

1.648.940 Ft 1.406.305 Ft 1.358.619 Ft        1.264.161 Ft 

teljes hiteldíjmutató az ügyleti 
kamattal számítva*: 

20,70% 17,75% 17,17% 16,01% 

a fizetendő teljes összeg: 4.648.940 Ft 4.406.305 Ft 4.358.619 Ft        4.264.161 Ft 

a havi törlesztőrészlet összege: 76 982 Ft 72 938 Ft 72 144 Ft 70 569 Ft 

     



*A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével 
történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Jelen feltételek a 2023. május 22. 
napjától befogadott Lakossági Hitel Hirdetmény 3. számú melléklete  szerinti Most Személyi 
Kölcsön és Erste Most Extra Személyi Kölcsön igénylésekre vonatkoznak. A Bank a hitelbírálat 
és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül 
ajánlattételnek. A Most Személyi Kölcsön és az Erste Most Extra Személyi kölcsön részletes 
feltételeit a Bank Üzletszabályzata, Fogyasztási és Lombard hitelek Általános Szerződési 
Feltételei és Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza. 
 

Díjak: 
A folyósítási költség a jóváhagyott kölcsönösszeg 1%-a. 

 A részletes kondíciókat és szerződéses feltételeket a Fogyasztási és lombard hitelek Általános 

Szerződési Feltételeiben és a vonatkozó Lakossági Hitel Hirdetményben találod. 

 Munkáltatói igazolás formanyomtatványunkat pedig innen tudod letölteni: Munkáltatói 

jövedelemigazolás 

 
Igénylés menete: 

1. Gyűjtsd össze a hitelkérelemhez szükséges dokumentumokat! 
2. Nyújtsd be a hitelkérelmet online vagy bankfiókban. 
3. Ezután következik a hitelbírálat, mely kizárólag hiánytalanul benyújtott dokumentáció 

estén indul el. 
4. Végül megtörténik a folyósítás egy összegben, az Erste Banknál vagy más 

Magyarországon működő pénzintézetnél vezetett lakossági forint bankszámládra. 

Hogyan törleszthetek: 
A törlesztőrészlet (kamat + tőke) fizetése történhet·       

• beszedéssel az Erste Banknál vezetett lakossági forint bankszámládról, a külön   
              rendelkezésed nélkül, vagy 
• átutalással, vagy 
• idegen banki számláról történő csoportos beszedéssel. 
Törlesztőnapként választható a hónap 5., 10. vagy 15. napja. 

A hitel törlesztése a futamidő alatt egyenlő havi részletekben történik: a havi egyenlő összegű 
törlesztőrészleten belül a futamidő előrehaladtával folyamatosan nő a tőke törlesztésére 
fordított összeg, és csökken a kamattartalom. 
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