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TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ 
Lakossági folyószámlahitel 

 

Termék lényege 
 
A bankszámla-tulajdonos bankszámlája rendelkezésére álló egyenlegének a túllépésére (ún. 

túlhúzására) ad lehetőséget, ezáltal biztosítja és lehetővé teszi az átmeneti likviditási problémáik 

megoldását, illetve jövőbeli jövedelem terhére fogyasztás lehetőségének előre hozását. 

A Bank a hitelkeretet kizárólag az Ön lakossági bankszámláján (ha ide érkezik a munkabér, más 

rendszeres jövedelmek) forintban bocsátja rendelkezésre. 

 

Kölcsönt igényelheti 
 
Önnek rendszeres, az igényelt hitel devizanemének megfelelő jövedelme, legyen (munkabér, más 

rendszeres jövedelmek), és ezeket igazolni tudja.  

Személyi feltétel: 

 

 kérelemkor életkora legalább 18. év és az ügyfél életkora a szerződés lejáratakor nem 

haladhatja meg a 70. életévét, illetve amennyiben a futamidő lejárata előtt betölti a 70. 

életévét, további biztosítékként készfizető kezes bevonása szükséges, aki megfelel az életkori 

és az alábbi feltételeknek; 

 kérelem benyújtásakor rendelkezik Magyarország területén állandó lakcímmel (lakóhellyel); 

 Hozzájárulását adja a KHR pozitív információinak más referenciaszolgáltató általi átvételéhez; 

 nem szerepel negatív információval a KHR-ben; 

 Nincs fizetéskönnyítés alatt álló hitele és nem áll adósságrendezési eljárás alatt a KHR 

szerint,  

 nincs 30 napot meghaladóan táppénzen (beleértve a betegszabadságot is); 

 legalább havi nettó 68.000.- Ft bankszámlára érkező, a Bank által elfogadható rendszeres 

jövedelemmel rendelkezik; 

 vállalja, hogy a folyószámla hitelkeret megnyitását követően az adott számlára utaltatja 

munkabérét / nyugdíját; 

 a Bank minősítő rendszerének megfelel; 

 Ügyfél munkáltatója ellen nincs folyamatban felszámolás, végelszámolás, csődeljárás, 

kényszertörlési eljárás, végrehajtás; 

 Ügyfél nem áll felmondás alatt, valamint legalább 3 hónapja ugyanazon a munkahelyen 

dolgozik; 
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Hitelkeret összege 
 
Hitelkeret minimum összege: hatvanezer forint,  

A hitelkeret maximális összege: A hitelkeret összege – sem igényléskor sem futamidő hosszabbítás 

esetén – nem haladhatja meg: 

 az utolsó 3 hónap jövedelem jóváírásainak átlaga vagy mediánja közül a kisebb összeg kétszeresét, 

illetve Bankunknál legalább hat hónapja jövedelem jóváírással rendelkező személyek részére az 

utolsó 6 hónap jövedelem jóváírásainak átlaga vagy mediánja közül a kisebb összeg 

háromszorosát, de 

 maximum ötszázezer forintot (több tulajdonos esetén is) 

 

A hitelkeret összegének forint hitelkeret esetén 10.000 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie, ha 

maradék nélkül nem osztható, akkor lefelé kell kerekíteni.  

Futamidő: 

Rendelkezésre tartás ideje 3 év, meghosszabbítható újabb 3 évvel. 

Kondíciók: 

A hatályos „Folyószámlahitelek magánszemélyek részére” Hirdetmény szerint. 

 

Akció: 2020. július 20-tól befogadott folyószámlahitelek esetén bankunk az első folyósítás hónapját 

követő 7. hónap első munkanapját megelőző napig terjedő időtartamban fennálló, a hitelkeret terhére 

folyósított kölcsönből eredő tartozás után ügyleti kamatot nem számít fel.  

A folyósítás hónapját követő 7. hónap első munkanapjától a folyószámlahitel kamata a folyósításkor 

hatályos hirdetményben meghatározott mértékű. Az akció visszavonásig érvényes.  

 

Kamatozás módja 

Fix kamatozás 

 

A hitelszerződés teljes futamidejére - jelen termék esetén 3 évre - meghatározott rögzített, százalékos 

mértékben meghatározott hitelkamat. A hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, 

amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került. Futamidő 

hosszabbítása során – amely a szerződés Szerződő Felek általi módosításával jár - a Bank jogosult a 

hitelkamat módosítására, az Adóssal való megállapodás szerint. 

Törlesztés: 

Az igénybevett kölcsönösszegek törlesztése tetszőlegesen, a bankszámlára való jóváírásokkal történik. 

Nem szükséges a hitelkeret feltöltése a futamidő lejártakor, ha a hitelszerződés a felek megállapodása 

alapján meghosszabbodik, amennyiben viszont nem hosszabbodik meg a futamidő, lejáratkor a teljes 
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igénybevett összeg esedékessé válik. A Bank az esedékessé váló tartozással szemben, az Adós 

felhatalmazása alapján jogosult lehet a beszámítási jogának a bankszámlán rendelkezésére álló 

egyenleggel szembeni gyakorlására, a fennálló követelése csökkentése érdekében.  

 

Hitelezés folyamata: 

 
 

A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköre, és a Pénzügyi Békéltető 

Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói 

jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepe: 

A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos 

panasz, fogyasztó számára kedvezőtlen kezelése esetén a fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 

törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt a Magyar Nemzeti Banknál 

fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet.  

A fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követően kezdeményezheti, miután a pénzügyi 

szolgáltatással vagy az eljárással kapcsolatos panaszát már korábban előterjesztette, azonban 

a) a panaszára nem kapott választ, 

b) a panasz kivizsgálása nem a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény által meghatározott 

törvényekben előírtak szerint történt, 

c) ezen meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet válaszából egyéb, a 

Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény által meghatározott jogszabályokban előírt fogyasztói jogot sértő 

körülményt vélelmez. 

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, valamint a 

szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére tett sikertelen kísérlet 

vagy eredménytelen méltányossági kérelem esetén a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti 

pénzügyi fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében a fogyasztó a Pénzügyi Békéltető 

Testülethez fordulhat 

A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a pénzügyi 

intézmény között – a pénzügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és 

teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson 

kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek 

eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 

költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.  

Ügyfél 
tájékoztatás

Fedezetlen ügyletek hitelezési folyamata

Hitelkérelem
befogadása

Vége

Hitelbírálat
Értesítés 

hiteldöntésről
Pozitív 

hiteldöntés?

nem

Szerződés 
átadása vagy 

postázása
Folyósításigen
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A Pénzügyi Békéltető Testület az MNB által működtetett szakmailag független testület, amely a 

Pénzügyi Békéltető Testület elnökéből és a békéltető testületi tagokból áll. 

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a fogyasztói 

jogvitával érintett pénzügyi intézménynél (így a Banknál) a kérelem benyújtását megelőzően közvetlenül 

megkísérelte a vitás ügy rendezését, vagy e szervezetnél eredménytelenül méltányossági kérelemmel 

élt. A vitás ügy rendezésének a megkísérlése panaszkezelési eljárásban történhet. 

 

Hiteligényléshez szükséges dokumentumokra vonatkozó tájékoztatást kérje bármely 

bankfiókunk Üzletkötőitől! 

 

Tájékoztatjuk, a Tisztelt Érdeklődő Ügyfelet, hogy a Bank a hitelkérelmet a Magyar Nemzeti Bank 

elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti 

arányok szabályozásáról előírásainak figyelembe vételével köteles elbírálni. 

Tájékoztatjuk, hogy a törlesztés elmulasztása vagy a nem szerződésszerű teljesítés a szerződés súlyos 

megszegésének minősül, melynek objektív jogkövetkezménye a késedelmi kamat fizetésének 

kötelezettsége, ilyen esetben a Bank jogosult folyósítást felfüggeszteni vagy megtagadni, továbbá ez a 

Bank felmondási jogát is megalapozza. Felmondás esetén a teljes tartozás azonnal, egy összegben 

esedékessé válik. Ilyen esetben a Bank a lejárt tartozást végrehajtási eljárás során, beszámítás útján 

illetve az egyes biztosítéki szerződésekben szereplő dologi és személyes biztosítékokból történő 

közvetlen kielégítés útján hajtja be. A Bank által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások 

érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint – ha a biztosíték nem elegendő a tartozás 

rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.  

A szerződés felmondásának megelőzése érdekében javasoljuk, fizetési nehézség esetén mielőbb 

tájékoztassa a Bankot, hogy lehetőség legyen a közös megoldás keresésére. 

 

Jelen dokumentum a Tisztelt Érdeklődő Ügyfelek tájékoztatását célozza és a kötelezettségvállalással 

kapcsolatos megfontolt döntését hivatott elősegíteni, nem minősül a Bank részéről kötelező 

ajánlattételnek, vagy kötelezettségvállalásnak. A termék részletes feltételeiről, illetve a Tisztelt 

Érdeklődő Ügyfél által megadott tájékoztatás alapján elérhető kondíciókról érdeklődjön bármely 

bankfiókunkban! 

 

A Bank tájékoztatja továbbá az ügyfelet, hogy a jelen termékkel kapcsolatosan megkötendő 

szerződésre vonatkozóan - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

szóló törvényben meghatározott - magatartási kódexnek vetette alá magát, amely kódex elérhető a 

http://www.mnb.hu/letoltes/aktualizalt-magatartasi-kodex-szovege.pdf címen. 
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THM értéke: 5,75% - 23,49% 

Forint folyószámlahitel esetén: Teljes hiteldíj mutató (THM) 375 ezer Ft összegű hitelkeretre és 3 éves 

futamidőre, 0 Ft számlavezetési díjjal (Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók 

részére 0 Ft számlavezetési díjjal).A THM kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a 

hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti 

feltételek vagy a jogszabályok változnak, a THM értéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a 

kamatkockázatot. 

 

Konstrukció 

neve 

Hitelkamat 

Hitel 

teljes díja 

Hitel teljes 

összege 

Hitel 

futam-

ideje 

Teljes 

hiteldíj 

mutató 

(THM %) 

Fizetendő 

teljes 

összeg 

Törlesztő 

részlet Mértéke 

(%) 
Típusa 

Forint 

folyószámlahitel 

5,53* 
Fix 

kamatozás 

103 812 

Ft 
375 000 Ft 3 év 

5,75* 

478 812 Ft 

11 336 Ft* 

20,99** 23,49** 13 693 Ft** 

Forint 

folyószámlahitel 

Sberbank a 

munkahelyen 

programban 

igénylő 

munkavállalók 

részére 

5,53* 

Fix 

kamatozás 
99 005 Ft 375 000 Ft 3 év 

5,75* 

474 005 Ft 

11 336 Ft* 

19,99** 22,26** 13 533 Ft** 

 

*A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó 

részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, valamint a veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. 

törvény 9. § (2) bekezdés szerinti időszak alatt (várhatóan 2020. december 31-ig) azzal, hogy 

amennyiben a jogszabályban meghatározott határidő meghosszabbításra kerül úgy a 

kamatkedvezmény időszaka is ezen módosítással egyezően meghosszabbodik. 

**A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó 

részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, valamint a veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. 

törvény 9. § (2) bekezdés szerinti időszakot követően (várhatóan 2021. január 01-től). 

 
A reprezentatív példa során 2020.07.15. napi folyósítással kalkuláltunk. 
 
 
Lezárás dátuma: 2020.07.20.                                Sberbank Magyarország Zrt. 


