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Esküvő, Tv, koronavírus?  

Új hitelcéllal bővült a személyi kölcsönök piaca  

2020 nemvárt változásokat hozott mindenki életében. Szinte egyik napról a másikra 

fordult a feje tetejére az a világ, amit ismertünk. Sokakat anyagilag is érzékenyen érintett 

a koronavírus, teljes szektorok bénultak meg, elvesztették a bevételeiket, kilátásaikat, 

teljes újratervezésre kényszerültek. De hogyan éljük túl ezt az időszakot, ha nincs 

tartalékunk? 

A koronavírusra tényleg senki nem számított. A turizmust, a vendéglátást, de számos egyéb 

szektort is két vállra fektetett a világjárvány. A helyzet nemcsak azért speciális, mert 

rengetegen vesztették el az állásukat nagyon rövid időn belül, hanem azért is, mert aki az 

érintett szektorok egyikében dolgozott tartósan, annak hol új munkahelyet, hol teljesen új 

pályát kellett találnia, amelyben folytathatja karrierjét.  

Nem várt helyen is megjelent ennek az eseménynek a hatása! A személyi kölcsön felvevői 

között is megjelentek ugyanis a járványhelyzet miatt új életpályát tervezők, ezzel egy régi-új 

hitelcélt teremtve a személyi kölcsönök területén, ami a hirtelen pénzhiányt igyekszik pótolni 

és az új életpályát hivatott megteremteni. Ezek a szabadfelhasználású hitelek ugyanis nagy 

segítséget jelenthetnek az újratervezés időszaka alatt.” – mondta el Besnyő Márton,, a 

Sberbank Lakossági termékfejlesztési vezetője.  

Míg régen hagyományosan az átmeneti pénzhiányt hivatott orvosolni a személyi kölcsön, 

mostanra változott az emberek hozzáállása, veszünk fel hitelt iskolakezdésre, új autó vagy 

elektronikai cikkek vásárlására, tanfolyamokra, esküvőre, álmaink megvalósítására. 2020-ban 

pedig bővült a lista a koronavírus okozta károk elhárításával is.  

Bevételkiesés, átképzés, tanfolyam, egészségügyi kiadások, a home office-hoz való 

alkalmazkodás, szükséges eszközök beszerzése. Ezek mind-mind olyan kiadások, amelyek 

egyszerre nagyobb összeget igényelnek, ami, ha épp nem áll rendelkezésünkre, fedezhetők 

hitelből is. „A bankok is igyekeztek alkalmazkodni a koronavírus ideje alatt a megváltozott 

igényekhez, így ma már könnyen, biztonságosan, akár teljes folyamatában online is 

igényelhetők ezek a kölcsönök, tehát a bankfiókot sem kell felkeresnünk ahhoz, hogy 

megteremtsük a biztos anyagi hátteret a nehéz időkben” – tette hozzá Besnyő Márton. 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. a Sberbank Europe AG leányvállalata, lakossági-, mikro-, KKV- és nagyvállalati 

ügyfeleknek nyújt teljes körű banki szolgáltatást Magyarországon. A bank 1993 óta működik sikeresen a magyar 

piacon. A bécsi központú Sberbank Europe csoport Európa 8 piacán van jelen: Ausztriában, Bosznia-

Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában és 

Németországban. 


