
 

 

 

Sajtóközlemény (2017.11.27) 

Év végi bevásárlás személyi kölcsönből? 5 tipp, hogy 

mire figyelj, mielőtt belevágnál….. 

Nagyon pörög a hitelezés, ezen belül pedig sláger a személyi kölcsön: a tavalyi évhez 

képest idén augusztusban 46%-kal többen igényelték ezt a hitelfajtát. Az ünnepek, 

illetve az azt megelőző kedvezményes vásárlási akciók közeledtével tovább erősödhet 

a személyikölcsön-felvétel.  

A hazai bankpiac bőséges személyikölcsön-választékát nehéz átlátni, de még inkább 
kiszámolni, hogy számunkra melyik konstrukció lenne az ideális. Sok apró tényezőre kell 
figyelni a kamat és a THM értéke mellett, mert egyáltalán nem biztos, hogy az első ránézésre 
kiválónak tűnő ajánlattal valóban jól is járunk. A Sberbank hitelezési szakértői most 
összeszedtek néhány tippet, amit mindenképp érdemes megfontolni a személyi kölcsön 
igénylése előtt. 

Számít a kiszámíthatóság 

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 törlesztőrészlet a teljes futamidő alatt fix – ez 
azért lehet előnyös megoldás, mert minden hónapban pontosan ugyanannyit kell fizetnünk. 

Mennyi az annyi?  

Mint minden hiteltermék, így a személyi kölcsön esetén is döntő tényező a kamat és a teljes 
hiteldíj mutató (THM) százalékban meghatározott értéke. Ez dönti el, hogy végső soron 
mennyit kell visszafizetnünk bankunknak. Már csak ezért is érdemes az apróbetűs részt is 
alaposan átolvasni. Elképzelhető ugyanis, hogy egy alacsony kamathoz több százalékkal 
magasabb THM társul. 

Feltételekhez kötött 

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. 

 

 



Online gyorsítás 

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 akár 
bankfióki ügyintézést is foglalhatunk már magunknak, amivel kényelmesebbé tehetjük a 
hitelügyintézést. 

Árgarancia? Nem probléma! 

Új – az ügyfelek szempontjából mindenképpen kedvező – jelenség a hazai hitelpiacon, hogy 
egy hitelintézet, a piacon elérhető legkedvezőbb kamattal szerződi le a kölcsönt. A Sberbank 
Fair Plusz és Fair Expressz Plusz személyi kölcsöne például a hazai piacon elérhető 
legalacsonyabb személyi kölcsön kamatra vállal árgaranciát. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 
a folyósítást követő 5 munkanapon belül az ügyfél kedvezőbb ajánlatot kap a piacon az adott 
kölcsönnel megegyező feltételekre vonatkozóan, úgy a bank a meglévő kölcsön kamatát is 
arra a szintre csökkenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


