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Személyi kölcsön  - árgaranciával! 

Hogyan vehetem fel a számomra legkedvezőbb feltételek mellett a személyi kölcsönt? 

Mire figyeljek? A Sberbank szakértői válaszolnak kérdéseinkre.  

A tavasz indulásával számos bank kihozta aktuális személyi kölcsön ajánlatát. A bőséges 
választékot nehéz átlátni, és kiszámolni, hogy számunkra melyik konstrukció lenne az 
ideális. Sok apró tényezőre kell figyelni a kamat és a THM értéke mellett, a Sberbank 
szakértőinek alábbi tippjei ebben nyújtanak segítséget.  

Ne vállaljuk túl magunkat! 

Az első lépés annak meghatározása, hogy az állandó, havi kiadásaink mellett mekkora az az 
összeg, amit egy hitel törlesztésére fordíthatunk. Ehhez elég egy egyszerű általunk írott 
kimutatás, amin vezetjük a rendszeres bevételeinket és kiadásainkat. Így nagyon hamar 
kiderül, hogy mennyi az a felső összeg határ, amit törlesztésre költhetünk. A legtöbb bank 
kínál olyan személyi kölcsön konstrukciót, ahol a törlesztő részlet a teljes futamidő alatt fix – 
vagyis kiszámítható a törlesztés, mert minden hónapban pontosan ugyanannyit kell 
fizetnünk.  

Spóroljunk - az időnkkel is! 

Ha interneten böngészünk és megtaláljuk a számunkra megfelelő személyi kölcsönt, 
egyetlen kattintással a kiválasztott bank honlapjára vagy hiteltermékének oldalára juthatunk. 
Az adatainkat ott megadva visszahívást kérhetünk. Egy ilyen visszahívás keretében 
bankfióki ügyintézés időpontot is foglalhatunk már magunknak, amivel kényelmesebbé, 
várakozás mentesebbé tehetjük a hitelügyintézést.  

Mennyire gyorsan van szükségünk a hitelre? 

A személyi kölcsön ügyintézés folyamata néha több időt igényel. Ezért már a személyi 
kölcsön konstrukció keresés elején célszerű meghatározni, hogy mennyi időn belül van 
mindenképpen szükségünk a hitelre. Amennyiben sürgős segítség kell, akkor célszerű a 
bankok által gyorsnak, expressz-nek nevezett termékek közül választani, ilyen például a 
Sberbank Fair Expressz Plusz terméke, amely 2 napon belüli kiutalást ígér. 

Vannak-e feltételek? 

A személyi kölcsön esetében is igaz, hogy a bank bizonyos feltételek teljesüléséhez kötheti a 
hitel folyósítását vagy a hirdetésben bemutatott kedvezmények igénybevételét. Tipikusan 
ilyen a munkáltató által igazolt rendszeres havi jövedelem értéke (általában nettó 250.000 Ft 
felett kedvezőbbek a feltételek), illetve, hogy ez a későbbiekben a kiszemelt hitelező banknál 
nyitott számlára érkezzen.  

 



Mennyi az annyi? 

Mint minden hiteltermék, így a személyi kölcsön esetén is döntő tényező a kamat és a teljes 
hiteldíj mutató (THM) %-ban meghatározott értéke. A THM határozza meg, hogy végső 
soron mennyit kell visszafizetnünk bankunknak. Elképzelhető ugyanis, hogy egy alacsony 
kamathoz egy több %-kal magasabb THM társul, mert a hitel a kamatán felül még számos 
plusz költséggel jár. Ezért érdemes az apró betűs részt is alaposan átolvasni, mivel a 
beszámított tételeket a bank szerepelteti benne. 

Kölcsön árgaranciával?  

Új jelenség a hazai hitel piacon, hogy egy hitelintézet / pénzintézet garantálja, hogy a piacon 
elérhető legkedvezőbb kamattal szerződi le a kölcsönt. A Sberbank aktuális Fair Plusz 
Személyi kölcsönök ajánlatában például a hazai piacon elérhető legalacsonyabb személyi 
kölcsön kamatra vállal árgaranciát. Amennyiben az ügyfél azonos feltételek mellett más 
magyar banknál /pénzintézetnél jobb kamatra kapna hitelígérvényt, úgy a Sberbank a másik 
bank által kínált kedvezőbb kamatra módosítja a hitelszerződést (nem teljes a tájékoztató, 
részletek a www.sberbank.hu-n). Így garantálják a piacon elérhető legjobb kamatot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sberbank Magyarország Zrt-ről: 

 

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 9 piacán van 

jelen: Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, 

Szlovéniában, Szerbiában, Ukrajnában és Németországban. 


