ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

SZEMÉLYI KÖLCSÖN
A hitelt igényelheti minden 23. életévét betöltött cselekvőképes, természetes személy, aki a kölcsön
lejáratáig nem tölti be a 70. életévét1; a Bank által meghatározott hitelezési feltételeknek megfelel; van
nyugdíja vagy folyamatos munkaviszonyból származó rendszeres önálló jövedelme, és a Bank a
hitelelbírálás során hitelképesnek minősíti.
TERMÉKISMERTETŐ
A hitel célja
A kölcsön szabad felhasználású, célja a természetes személyek olyan jellegű kiadásainak
finanszírozása, melyekre célhitelt nem tudnak, vagy nem kívánnak igénybe venni.
A kölcsön devizaneme: HUF
Igényelhető hitel összege és futamideje:

Termék

Igényelhető hitelösszeg

Futamidő

Szükséges min.
jövedelem

Most Személyi
kölcsön

400.000 - 10.000.000 Ft között
(10.000 Ft-os lépésközzel)
1.500.000 - 10.000.000 Ft
között
(10.000 Ft-os lépésközzel)

36 - 96 hó között
(6 havi lépésközzel)

80.000 Ft

36 - 96 hó között
(6 havi lépésközzel)

250.000 Ft

Erste Most Extra
Személyi kölcsön

A kölcsönkérelem befogadásának feltételei
 az igénylő állandó (bejelentett) lakóhellyel és telefonnal ( munkahelyi vezetékes, vagy
előfizetéses mobiltelefon, valamint otthoni vezetékes vagy mobiltelefon) rendelkezik;
 az igénylő legalább 3 hónapja magyarországi banknál vezetett lakossági forgalmazói
vagy munkabér / nyugdíj jóváírást tartalmazó bankszámlával rendelkezik;
 nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, korábban BAR) negatív
listájában;
 nem folyik ellene végrehajtási eljárás;
 jelenleg az ügyfél nincs táppénzen.
Munkaviszonnyal kapcsolatban előírt feltételek:
 Személyi kölcsön igénylő jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja, Személyi kölcsön Extra
terméket igénylő jelenlegi munkahelyén legalább 12 hónapja folyamatos munkaviszonnyal
rendelkezik és nem áll próbaidő alatt;
 egyéni vállalkozó esetén minimum 2 éves vállalkozói viszonnyal és 1 teljes lezárt üzleti évvel
kell rendelkezni.
 külföldi munkavállalás esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási
engedélylejáratától számított 6 hónapot (amennyiben a munkavállalási engedél y nem
előírás az érintett országban, akkor a munkáltatói jövedelemigazoláson feltüntetett
munkaviszony lejáratának időpontját kell figyelembe venni).
Fenti feltételek nyugdíjasra csak abban az esetben vonatkoznak, ha nyugdíj mellett dolgozik és az
abból származó jövedelem figyelembe vételét is kéri a minősítés során.
A mellékállásból származó jövedelem figyelembe vehető, amennyiben a mellékállásra a fent előírt
feltételek teljesülnek.

Azon személyek, akik az igénylés időpontjában 18. életévüket betöltötték, de 23. életévüket még nem vagy a futamidő alatt
fogják betölteni a 70. életévüket, a Bank által elfogadható fedezet biztosítása mellett tudnak hitelt igényelni.
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Kamat, díjak, jutalékok
Az érvényben lévő kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkor hatályos Lakossági Hitel
Hirdetmény tartalmazza.
További szükségszerűen vagy esetlegesen felmerülő, ügyfelet terhelő költségek:
különeljárási díj, szerződésmódosítási díj, rendkívüli ügyintézési díj, rendkívüli levelezési díj, az
ügyfél kérésére kiállított igazolások díja.
A hitel folyósítása
A folyósítás egy összegben történik az ügyfél Erste Banknál, vagy Magyarországon működő más
pénzintézetnél vezetett lakossági forint bankszámlájára.
Törlesztés
A törlesztőrészlet (kamat + tőke) megfizetése történhet
 beszedéssel az ügyfél ERSTE Banknál vezetett lakossági forint bankszámlájáról, az
ügyfél külön rendelkezése nélkül, vagy
 átutalással, vagy
 idegen banki számláról történő csoportos beszedéssel.
Törlesztő napként adott hónap 5-e, 10-e, 15-e választható.
A hitel megfizetése a futamidő alatt egyenletes, annuitásos törlesztéssel történik: a havi egyenlő
összegű törlesztőrészletben növekvő havi tőke, valamint csökkenő havi kamat tartalommal.

HITELIGÉNYLÉS LÉPÉSEINEK ÁTTEKINTÉSE
1. Hitelkérelmi dokumentumok összegyűjtése
Az igényléshez, kérjük, az alábbiakat hozza magával!
 Érvényes személyazonosító okmány:
o magyar állampolgár esetén: Magyar hatóság által kiállított érvényes
személyazonosító okirat, mely lehet:
 személyi igazolvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány* vagy
 személyazonosító igazolvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy
 kártyaformátumú 2001.január 1-je után kiállított jogosítvány + lakcímet igazoló
hatósági igazolvány vagy
 útlevél + lakcímet igazoló hatósági igazolvány







*Ha a személyi igazolvány (könyves formátumú) érvényes lakcímet tartalmaz, akkor nem
szükséges lakcímet igazoló igazolvány.
o EGT-s, nem magyar állampolgár esetén (nem EGT-s állampolgár nem lehet
igénylő):
 EGT-s ország hatósága által kiállított érvényes útlevél vagy
 EGT-s ország hatósága által kiállított érvényes személyazonosító igazolvány,
vagy
 magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány
ÉS
 magyar hatóság által kiállított, érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
amely szerint legalább 3 éve Magyarországon tartózkodik.
nyilatkozat jövedelemről és fennálló hiteltartozásokról (ERSTE nyomtatvány, amely
szükség esetén letölthető a www.erstebank.hu oldalról);
munkáltatói jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi, ERSTE nyomtatvány, amely
szükség esetén letölthető a www.erstebank.hu oldalról) VAGY 6 havi megfelelő jogcímmel
(közleménnyel)* érkező munkabér jóváírást tartalmazó lakossági bankszámlakivonat;
lakossági forgalmazói vagy megfelelő jogcímmel (közleménnyel)* érkező munkabér/nyugdíj
jóváírást tartalmazó bankszámla utolsó 3 havi kivonata**;
az utolsó lezárt évről szóló, 30 napnál nem régebbi NAV (APEH) jövedelemigazolás
szükséges az alábbi esetekben:
 az igénylő jövedelme egyéni vállalkozásból (vagy abból is) származik,

saját maga vagy családja által tulajdonolt cégben alkalmazott (munkáltatói
jövedelemigazolás is szükséges e mellett);
vállalkozói igazolvány – vállalkozó igénylő esetén;
nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjas utazási igazolvány vagy 12 hónapnál nem régebben
kiállított NYUFIG év eleji értesítő levél / hiteles igazolás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
folyósított ellátás törzsszámáról / hiteles igazolás egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
nyilvántartásba történő bejelentéséről nyugdíjas igénylő esetén;
a nyugdíjjogosultságot megállapító TB/NYUFIG határozat – 55 évnél fiatalabb vagy azon 55
évnél idősebb nyugdíjas igénylő esetén ahol az ügyfél nem tud igazolni 3 havi
nyugdíjjóváírást;
rokkant nyugdíjas esetén: aktuális rokkantsági státusznak megfelelő legutolsó,
rokkantságot megállapító határozat a rokkant nyugdíj véglegesítéséről vagy annak
következő felülvizsgálati időpontjáról és NYUFIG év eleji értesítő levél;
tartózkodási- és munkavállalási engedély – külföldi munkavállaló igénylő esetén
(amennyiben az adott országban előírás).











* A „Közlemény” rovatban szövegesen szerepelnie kell a tranzakció küldője szerinti jóváírás
jogcímének (Pl.: a munkáltatótól „(munka)bér”, Magyar Államtól „nyugdíj”, a nyugdíj
törzsszáma, „ellátás”, „járadék”, „havi illetmény” stb., melyek rövidítésként is elfogadhatók, pl.
„mbér”). Amennyiben nem azonosítható a jogcím a munkabér/nyugdíj jóváírás közlemény
rovatából, akkor a jövedelmet külön igazolással (pl.: munkáltatói jövedelemigazolással) kell
igazolni.
**Nem szükséges bemutatni bankszámlakivonatot, amennyiben

legalább 3 hónapja az Erste Banknál vezeti lakossági bankszámláját,

csoportos értékesítési együttműködésbe bevont cég dolgozójaként teljesíti a könnyített
dokumentációjú személyi kölcsön ajánlat szerződéses feltételeit
2. Hitelkérelem benyújtása
A hitelkérelmet benyújtani csak személyesen lehet, ezért kérjük, fáradjon be bankfiókunkba,
ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére.
3. Hitelbírálat
A hitelbírálat folyamata kizárólag hiánytalanul benyújtott dokumentáció esetén indul el.
4. Szerződéskötés
Pozitív minősítés után megtörténik a szerződések aláírása a bankfiókban.
5. Döntés
6. Folyósítás
A kölcsönszerződésben szereplő folyósítási feltételek teljesülését követően a Bank a kölcsön
összegét az Ön Erste Banknál vagy Magyarországon működő más pénzintézetnél vezetett
lakossági forint bankszámlájára folyósítja.
A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat,
alkalmazásokat
a
Magyar
Nemzeti
Bank
(http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/alkalmazasok)

összehasonlítást segítő
honlapján
találhat.

