Áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön
Meglátta? Megvenné? Segítünk!
Ha vásárlás közben rábukkan az ideális mosógépre vagy televízióra, megtalálja a megfelelő szekrényt vagy kanapét, de a
családi kassza nem bírná el a vételár egyösszegű kifizetését, akkor forduljon az OTP Bankhoz!

Ki veheti igénybe a kölcsönt?
Ön Áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsönt igényelhet, ha:

18. életévét betöltötte,

devizabelföldi természetes személy,

legalább 3 hónapos, folyamatos munkaviszonyból származó,

legalább havi 40.000 Ft igazolt nettó jövedelemmel rendelkezik,

nem áll adósként vagy adóstársként a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
szerinti eljárás (magáncsőd) hatálya alatt, ilyen eljárást nem kezdeményezett, valamint

megfelel az OTP Bank hitelbírálati követelményeinek.
A kölcsönigénylés az OTP Bankkal szerződésben álló kereskedelmi vagy szolgáltató cégek üzleteiben, illetve azok ügynökeinél
nyújtható be. Állandóan igénybe vehető konstrukcióink mellett időszakos jelleggel akciós konstrukciók elérhetőségét is
biztosítjuk, amelyek keretén belül még kedvezőbb feltételekkel igényelhet áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönt. Az akciós
termékek feltételeiről kereskedői partnereinknél érdeklődhet.

Mekkora összegű kölcsön igényelhető, és mennyi idő alatt kell visszafizetni?
Az alap, „Áruhitel Sztenderd” konstrukció keretében:
Ha OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlával rendelkezik, amelyre legalább 3 hónapja jövedelemátutalás érkezik, akkor:
 300.000 Ft kölcsönösszegig 0%,
 300.000 Ft kölcsönösszeg felett 20% a saját erő aránya.
Minden más esetben
 150.000 Ft kölcsönösszegig 10%,
 150.000 Ft kölcsönösszeg felett 20%.
Futamidő: konstrukciótól függően 6 - 48 hónapig terjedhet.

*A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 31 nap - valamint 36
hónap futamidő és 500.000 forint kölcsönösszeg került figyelembe vételre.
Az OTP Bank az alap „Áruhitel Sztenderd” konstrukción kívül egyéb, akciós konstrukciókat is kínál ügyfelei részére, amelynek
kondíciói a fentiektől eltérhetnek.

Mikor szükséges adóstárs bevonása?
500.000 Ft kölcsönösszeg felett, vagy
ha a kölcsönigénylő egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég tulajdonosa, vagy egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa
vagy egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa, vagy szellemi szabadfoglalkozású, vagy

ha a kölcsönigénylő munkáltatója egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, vagy egyszemélyes ügyvédi iroda, vagy
szellemi szabadfoglalkozású, vagy társasház, vagy egyszemélyes végrehajtó iroda vagy őstermelő, vagy kistermelő,
vagy családi gazdálkodó,

ha a kölcsönigénylő mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó, Bt. vagy KKT. kül- vagy beltagja.
Adóstárs csak olyan személy lehet, aki megfelel az adóstárs (társigénylő) nélkül kölcsönt igényelhető személy
alapfeltételeinek, és megfelel az OTP Bank által előírt minimális hitelfeltételeknek és rendelkezik az előírt
dokumentumokkal.



Milyen dokumentumokra lesz szüksége az igényléshez?
Kérjük, hogy a kölcsönigényléshez vigye magával az alábbi okmányokat:

magyar hatóság által kiállított érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány és lakcímkártya vagy
magyar hatóság által kiállított útlevél és lakcímkártya vagy magyar hatóság által kiállított kártya formátumú vezetői
engedély és lakcímkártya

legutolsó havi, kiegyenlített közüzemi díjszámla, vagy vezetékes telefonszámla, vagy előfizetéses mobil
telefonszámla
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Referencia THM (Teljes Hiteldíj Mutató): 39,8%*











ha más banki lakossági bankszámláról szeretne törleszteni, a legutolsó bankszámlakivonat
Ha Ön alkalmazott, és nem rendelkezik bankunknál legalább 3 hónapos, jövedelem átutalásos lakossági
bankszámlával, akkor a fentieken túl 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás, vagy az Ön rendszeres
jövedelmének utolsó 3 havi jóváírását igazoló más banki bankszámla kivonat.
Ha Ön nyugdíjas, a fentieken túl
o a nyugdíjas jogviszony igazolásához: nyugdíjas igazolvány, vagy érvényes utazási igazolvány, vagy a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi éves értesítése, vagy a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság által kiadott 30
napnál nem régebbi igazolás másolata.
Amennyiben Ön a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi éves értesítését vagy 30 napnál nem régebbi igazolását
mutatja be a kölcsön igénylésekor a jövedelem igazolására, akkor ezen dokumentumok egyúttal elfogadhatók a
nyugdíjas jogviszony igazolására is. Ebben az esetben Nyugdíjas igazolvány vagy utazási igazolvány bemutatása
nem szükséges.
o a jövedelem igazolásához:
 ha Ön a kölcsönigényléskor nem rendelkezik 2015. január 1. után kötött, 300.001 Ft alatti összegű
kölcsönnel, akkor 300.000 Ft kölcsönösszegig az utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy a legutolsó havi
bankszámlakivonat (amely a nyugdíjátutalást igazolja), vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgy évi éves
értesítője, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás. 300.000 Ft-ot
meghaladó kölcsönösszeg igénylése esetén nyugdíjszelvény nem fogadható el.
 ha Ön a kölcsönigényléskor rendelkezik már 2015. január 1. után kötött, 300.001 Ft alatti összegű kölcsönnel,
akkor a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgy évi éves értesítője, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, vagy legutolsó havi bankszámlakivonat. Nyugdíjszelvény nem
fogadható el.
Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég tulajdonosa, vagy szellemi szabadfoglalkozású, akkor a fentieken túl
vállalkozói igazolvány (vagy a tevékenység folytatására kiadott igazolás) és a NAV által kiállított, 30 napnál nem
régebbi jövedelemigazolás is szükséges
Ha Ön egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa vagy egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa, akkor a fentieken
túl a NAV által kiállított, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás, valamint a Kamarai tagságot igazoló dokumentum
másolata.
Ha Ön Kkt. vagy Bt. bel-, vagy kültagja, más társas vállalkozás tulajdonosa, akkor a fentieken túl az Ön rendszeres
jövedelmének utolsó három havi jóváírását igazoló más banki bankszámlakivonat, vagy az utolsó lezárt üzleti évre
vonatkozó, 30 napnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás.
Ha Ön őstermelő, kistermelő vagy családi gazdálkodó, akkor a fentieken túl őstermelői igazolvány és az utolsó lezárt
üzleti évre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás szükséges.
Ha Ön a kölcsönigényléskor nem rendelkezik 2015. január 1. után kötött, 300.001 Ft alatti összegű kölcsönnel, akkor
50%-ot meghaladó mértékű sajáterő befizetése esetén, 300.000 Ft kölcsönösszegig jövedelemigazolást nem kell
bemutatnia.

Hol igényelheti a kölcsönt?
A részletek iránt érdeklődjön az üzletekben, helyszíni ügyintézőinknél, vagy látogassa meg honlapunkat, ahol tájékoztatást
kaphat az OTP Bank egyéb termékeiről is.

Ahhoz hogy felelősen tudjon dönteni…
A hitelfelvétellel kapcsolatos felelős döntéshez segítséget nyújthatnak Önnek a Magyar Nemzeti Bank honlapján
(www.mnb.hu/felugyelet) található hitelkalkulátor program, háztartási költségvetés – számító program, illetve az ugyancsak itt
található termék-összehasonlító táblázatok is.

Felkeltettük érdeklődését?







honlapunkon a www.otpbank.hu címen,
munkatársainktól az informacio@otpbank.hu címre eljuttatott levél formájában,
telefonos ügyintézőinktől a 06 1/20/30/70 366 6666-os és a 06 40 366 666-os telefonszám hívása után a 6-os
menüpontban,
szerződéses partnereinknél,
illetve bankfióki ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

A tájékoztatás nem teljes körű. A kiadványban megjelentetett adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk. A termékek és szolgáltatások részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a www.otpbank.hu
címen elérhető vonatkozó Hirdetmények és Üzletszabályzatok tartalmazzák.

Hatályos: 2017.12.18-tól
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Az OTP Áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönről részletesen informálódhat:

