Ügyfél tájékoztató
MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

Kedvezményes személyi kölcsön
A hitelt igényelheti minden magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes
személy, aki a hitel igénylésekor 18. életévét betöltötte, de életkora a hitel lejáratakor nem haladja
meg a 70. évet, a Pénzintézet által meghatározott hitelezési feltételeknek megfelel, van folyamatos
(legalább 6 hónapos) munkaviszonya, és a hitelbírálat során hitelképesnek minősül.
A hitel célja:
A kölcsön szabad felhasználású
A kölcsön devizaneme:
HUF
Az igényelhető hitel összege és futamideje:
200.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig
6-tól 60 hónapig
Példa a törlesztő részletre:
Kölcsön összege
Éves kamat
Futamidő
Egy havi törlesztő részlet
Teljes hiteldíj

1.000.000 Ft.
21%
60 hónap
27.218 Ft.
633.080 Ft.

A kölcsönkérelem befogadásának feltétele:
Az igénylő rendelkezzen:
• magyarországi állandó bejelentett lakcímmel
• legalább 6 hónapos bejelentett munkaviszonnyal (egyéni vállalkozók esetén egy teljes lezárt
üzleti évvel), vagy öregségi nyugellátásra jogosult
• jövedelme igazolható módon (pl. bankszámlára) érkezik
• nem folyik ellene büntető eljárás
• jelenleg nincs táppénzen
• nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, korábban BAR) negatív listáján
Kamatok, díjak, jutalékok:
• a kedvezményes személyi kölcsön akciós kamata évi 21% (THM: 22,46% 1M Ft. / 60 hónap)
• szerződéskötési díj: 30.000 Ft.
• 500.000 Ft-ot meghaladó hitelösszeg esetén a szerződés közokiratba való foglalásának díja, a
közjegyzői díjszabásnak megfelelően
• egyéb díj vagy jutalék nem kerül felszámításra

A hitel folyósítása:
A szerződés aláírását követő 2 munkanapon belül, az ügyfél által kért bankszámlá(k)ra
A hitel törlesztése:
A hitel törlesztése havonta esedékes (tőke+kamat), 6-i értéknappal (törlesztési nap). A
törlesztőrészlet meghatározása annuitásos számítással történik, megfizetése a teljes futamidő alatt
egyenletes elosztásban (a havi egyenlő összegű törlesztő részletben növekvő havi tőke, és csökkenő
havi kamat tartalommal)
Szükséges dokumentumok, nyomtatványok:
• személyi igazolvány és az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• adóazonosító igazolvány
• kitöltött kölcsönkérelmi nyomtatvány
• 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás
• utolsó 3 havi bankszámlakivonat
• egy, az utolsó havi adatokat tartalmazó közüzemi számlalevél (gáz, vagy távfűtés)
• egyéni vállalkozók esetén az utolsó lezárt évről szóló, 30 napnál nem régebbi NAV
jövedelemigazolás
• nyugdíjas igénylő esetén nyugdíj igazolvány és utolsó havi bankszámla kivonat, vagy
nyugdíjszelvény

