FEDEZETLEN RAIFFEISEN SZEMÉLYI KÖLCSÖN

Érvényes: 2019. július 2-től

A kölcsönigénylés minimális általános feltételei
-

Életkor:
o

Betöltött 18. életév.

o

ha a kölcsön igénylésekor még nem töltötte be a 25. életévét, vagy a kölcsön lejáratakor már
betölti a 71. életévét, olyan adóstárs bevonása szükséges, aki az igényléskor betöltötte a 25.
életévét, a kölcsön lejártakor pedig még nem tölti be a 71. életévét, és megfelel a további
hiteligénylési feltételeknek is.

-

Magyarországi állandó lakcím vagy tartózkodási engedély.

-

Minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen és már lejárt
próbaidő. Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások - kft., bt., kkt. - tulajdonosai esetén minimum 12
hónapos folyamatos gazdasági tevékenység.

-

Egyedüli igénylőként minimum 100.000 Ft, adóstárssal minimum 80.000 Ft/fő igazolt havi nettó
jövedelem.

-

Vezetékes vagy mobil telefonos elérhetőség.

-

Legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla-múlt bármely magyarországi pénzintézetnél, amely
egyéni vállalkozók esetén egyéni vállalkozói bankszámlamúlttal helyettesíthető.

-

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással,
visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.

-

Nem Raiffeisen Bank által nyújtott hitel kiváltása esetén további feltétel, hogy a kiváltásra kerülő
kölcsön/hitel legalább 6 hónapja fennálljon és a fennálló tartozás/a hitelkeret ügyletenként legalább
100 000 Ft összegű legyen, valamint a hitellel/kölcsönnel kapcsolatos fizetési kötelezettségét az ügyfél
késedelem nélkül teljesítse.
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Hitelfutár szolgáltatás igénybevételi feltételei meglévő ügyfeleknek
A Hitelfutár szolgáltatás igénybevételének minimális feltételei, a Személyi Kölcsön igénylési alapfeltételeken túl:
-

Az ügyfél magyarországi munkaviszonnyal és határozatlan idejű munkaszerződéssel vagy
magyarországi nyugdíjjal rendelkezik.

-

Az ügyfél magyarországi lakcímmel rendelkezik.

-

Az ügyfél e-mail címmel rendelkezik és azt a Bank rendelkezésére bocsátja.

-

Az ügyfél maximum 3 millió Ft kölcsönösszeget igényel.

-

Adóstárs bevonása kizáró feltétel.

-

A Bank rendszereiben nyilvántartott adatai aktualizáltak és a valóságnak megfelelnek.

-

Az ügyfél nem kért Személyi Kölcsönre vonatkozó ajánlatot bankfiókban (előszűrés) a telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül történő igénylést megelőző 30 napon belül.

A Bank egyedi döntés alapján, illetve egyes terméktípusoknál a fenti feltételektől eltérhet.
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB
rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és
azok igazolásának módjáról.
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