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Előzetes hitelfelvételi tájékoztató
A MIKROCREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓJA
A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. évi CLXII. törvény 5. § – 7. §
SZAKASZAI, VALAMINT AZ 56/2014 (XII.31.) NGM RENDELET SZERINT A
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN
1. Hitelező adatai
a hitelező cégneve:
levelezési címe:
telefonszáma:
e-mail címe:
internet címe:
2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése

MikroCredit Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
06 1 889-2200
info@minikolcson.hu
www.minikolcson.hu

a kölcsön típusa

forint alapú, szabad felhasználású, rövid
futamidejű, áthidaló jellegű személyi kölcsön

a kölcsön teljes összege
...................................Ft
a kölcsön szerződésben szereplő hitel összege
vagy a lehívható összeg felső határa
a kölcsön lehívásának feltételei
a kölcsön rendelkezésre bocsátásának módja és A Kölcsönszerződés mindkét fél által történő
időpontja
aláírása és a Kölcsön folyósítása.
a kölcsön választható futamideje
30 nap, 35 nap, 40 nap vagy 45 nap
a kölcsön futamideje

a törlesztőrészletek és elszámolásuk módja

a fizetendő teljes összeg
a tőke, valamint a hitelkamatok és minden
egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat,
jutalékot és költséget
a fizetendő teljes összeg
a tőke, valamint a hitelkamatok és minden
egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat,
jutalékot és költséget (Expressz szolgáltatással)

............. naptári nap
A Tartozás egy összegben, a Futamidő utolsó napján
válik esedékessé.
A MikroCredit Zrt. a befizetett összeget az Ügyfél
különböző jogcímen felmerült tartozásaira az alábbi
sorrend szerint számolja el: a) Nem átutalás Útján
Történő Befizetés Díja; b) Expressz Szolgáltatás díja
(amennyiben alkalmazandó) c) Hátralékos Ügyfél
Értesítésének Díja; d) Személyes Felkeresés Díja; e)
Behajtási Díj, f) Felmondási Díj, g) Késedelmi Díj,
h) Késedelmi Kamat, i) Ügyleti Kamat, j) Kölcsön
összege, mint tőketartozás.

...................................Ft

...................................Ft

A Kölcsönszerződést sem biztosíték, sem biztosítás nem biztosítja, sem biztosíték nyújtása, sem
biztosítás kötése nem szükséges a kölcsönszerződés megkötéséhez.
3. A kölcsönnel kapcsolatos ellenszolgáltatás
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hitelkamat vagy hitelkamatok
teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes
összegéhez éves százalékában kifejezve; a
THM a különböző ajánlatok összehasonlítását
segíti
hitelszerződés megkötéséhez szükséges egyéb
kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása,
ha a hitelező e szolgáltatások
ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THMben nem szerepelnek

hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás,
ideértve a díjat, jutalékot, költséget:

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden
egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat,
jutalékot, költséget - módosításának feltételei

késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési
kötelezettség, amely a szerződésben vállalt
kötelezettség nem teljesítéséből származik a
törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly
következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy
végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez
jutást

A Kölcsön fix kamatozású az ügyleti kamat az Fhtv.
3. § 18. pontja szerint rögzített hitelkamat Az
Ügyleti kamat mértéke évi 9,5% , mely a Futamidő
alatt nem változik. A THM: 9,9%.

THM ...............%

Megbízási szerződés expressz szolgáltatás
nyújtására

Expressz Szolgáltatás díja: ………,- Ft
Prolongációs díj (adott esetben): …………..,- Ft
A MikroCredit Zrt. a kölcsön feltételeit a futamidő
és a kölcsönszerződés esetleges felmondásának
időpontjáig nem jogosult egyoldalúan módosítani,
kivéve az Ügyfél javára való módosítást.
Az Ügyfél késedelembe esése esetében a Kondíciós
Listában meghatározottak szerint az Ügyfél a
késedelembe esést követő naptól legfeljebb a
kölcsönszerződés
felmondásának
időpontjáig késedelemi kamat fizetésére köteles,
melynek mértéke évi 22,3 %.
A Késedelmi Díj a Futamidő lejárta után összesen
1 (egy) alkalommal kerül felszámításra, a
késedelembe esést követő tizedik
napon,
amennyiben az Ügyfélnek lejárt és meg nem fizetett
Tartozása áll fenn (mértéke: 8.000 Ft.)
A Személyes Felkeresés Díja nem teljesítés esetén,
a Tartozás rendezésének céljából a MikroCredit Zrt.
által történő személyes felkeresés díja, mely a
késedelembe esés napját követő 7. (hetedik) naptól
legkésőbb a felmondás napjáig érvényesíthető
(évente maximum 2 alkalommal érvényesíthető), és
amely a személyes felkeresés napján válik
esedékessé (mértéke: 6.000 Ft./alkalom)
A Felmondási Díj egyszeri díj,
amely a
Kölcsönszerződés felmondására tekintettel kerül
felszámításra és a felmondást követő napon azonnal
esedékessé válik (mértéke: 10.000 Ft.)
A Hátralékos Ügyfél Értesítésének Díja nem

MiniKölcsön 9,9%-os THM-v el, HATÁLY OS 2018.09.10-től

teljesítés esetén, az Ügyfél postai úton történő,
írásos értesítésnek, felszólításának díja, mely a
postai feladás napján válik esedékessé.
Első felszólító levél díja, amely abban az esetben
fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása 7. napon túl lejárt
(mértéke 1.000,- Ft.)
Fizetés felszólító levél díja, amely abban az esetben
fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása 15 napon túl lejárt
(mértéke 1.000,- Ft.) Fizetési meghagyás értesítő
levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az
Ügyfél Tartozása 30 napon túl lejárt (mértéke
1.000,- Ft.)
Személyes felkeresés értesítő levél díja, amely
abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása
45 napon túl lejárt (mértéke 1.000,- Ft.)
Felmondás értesítő levél díja, amely abban az
esetben fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása 60 napon
túl lejárt (mértéke 1.000,- Ft.)
Bírósági végrehajtás értesítő levél díja, amely abban
az esetben fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása 90
napon túl lejárt (mértéke 1.500,- Ft.)
KHR elő-értesítési levél díja, amennyiben a
fogyasztó szerződéses kötelezettségének olyan
módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem
fizetett tartozásának összege meghaladja a
késedelembe
esési időpontjában
érvényes
minimálbér összegét és az folyamatosan, 60 napon
keresztül fennáll (mértéke 1.500,- Ft.)
KHR-be rögzítés értesítésének díja, amennyiben a
fogyasztó szerződéses kötelezettségének olyan
módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem
fizetett tartozásának összege meghaladja a
késedelembe
esési időpontjában
érvényes
minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon
túl fennáll (mértéke 1.500,- Ft.)
Adategyeztető levél, amely évente maximum két
alkalommal érvényesíthető és abban az esetben
fizetendő, ha az Ügyfél telefonon, emailben 30 napon
belül nem elérhető és legalább három alkalommal,
különböző napszakokban tett kísérletet a telefonos
kapcsolatfelvételre a MikroCredit Zrt. (mértéke
1.000,- Ft./alkalom)

Az Üzletszabályzatban foglaltak szerint a
MikroCredit Zrt. a BISZ Zrt. részére írásban átadja
annak az Ügyfélnek a Khrtv. melléklet II.
fejezetének 1.1. – 1.2. pontja szerinti adatait, ha a
lejárt és meg nem fizetett Tartozásának összege
meghaladja a késedelembe esés időpontjában
érvényes legkisebb összegű minimálbért, és a
késedelem folyamatosan, több mint 90 napon
keresztül fennáll. Az Ügyfél adatai így felkerülnek
a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista)
4. Reprezentatív példák
A) 45 000 FT ÖSSZEGŰ HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN
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Ügyleti Kamat összege:
527,- Ft
Ügyleti Kamat mértéke:
Évi 9,5%, rögzített hitelkamat
THM:
9,9%
Futamidő:
45 nap
A hitel teljes díja (amely magában foglalja a
527,- Ft
felszámított ügyleti kamatot):
Teljes visszafizetendő összeg (egy összegben):
45 527,- Ft
B) 45 000 FT ÖSSZEGŰ HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN (EXPRESSZ)
Ügyleti Kamat összege:
527,- Ft
Ügyleti Kamat mértéke:
Évi 9,5%, rögzített hitelkamat
THM:
9,9%
Futamidő:
45 nap
Expressz Szolgáltatás díja (Opcionális):
11.247,- Ft
A hitel teljes díja (amely magában foglalja a
felszámított ügyleti kamatot, és opcionálisan
11.774,- Ft
választható Expressz díjat):
Teljes visszafizetendő összeg (egy összegben):
56 774,- Ft
C) 100 000 FT ÖSSZEGŰ HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN
Ügyleti Kamat összege:
1.171,- Ft
Éves Ügyleti Kamat mértéke:
Évi 9,5%, rögzített hitelkamat
THM:
9,9%
Futamidő:
45 nap
A hitel teljes díja (amely magában foglalja a
1.171,- Ft
felszámított ügyleti kamatot):
Teljes visszafizetendő összeg (egy összegben):
101 171,- Ft
D) 100 000 FT ÖSSZEGŰ HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN
Ügyleti Kamat összege:
1.171,- Ft
Éves Ügyleti Kamat mértéke:
Évi 9,5%: rögzített hitelkamat
THM:
9,9%
Futamidő:
45 nap
Expressz Szolgáltatás díja (Opcionális):
24.991,- Ft
A hitel teljes díja (amely magában foglalja a
felszámított ügyleti kamatot, és opcionálisan
26.162,- Ft
választható Expressz díjat):
Teljes visszafizetendő összeg (egy összegben):
126 162,- Ft
E) 150 000 FT ÖSSZEGŰ HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN
Ügyleti Kamat összege:
1.757,- Ft
Éves Ügyleti Kamat mértéke:
Évi 9,5%, rögzített hitelkamat
THM:
9,9%
Futamidő:
45 nap
A hitel teljes díja (amely magában foglalja a
1.757,- Ft
felszámított ügyleti kamatot):
Teljes visszafizetendő összeg (egy összegben):
151 757,- Ft
F) 150 000 FT ÖSSZEGŰ HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN (EXPRESSZ)
Ügyleti Kamat összege:
1.757,- Ft
Éves Ügyleti Kamat mértéke:
Évi 9,5%: rögzített hitelkamat
THM:
9,9%
Futamidő:
45 nap
Expressz Szolgáltatás díja (Opcionális):
37.486,- Ft
A hitel teljes díja (amely magában foglalja a
felszámított ügyleti kamatot, és opcionálisan
39.243,- Ft
választható Expressz díjat):
Teljes visszafizetendő összeg (egy összegben):
189 243,- Ft
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5. Az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 1. melléklete szerinti tájékoztatás
A hitel típusa: rögzített hitelkamatú, egyösszegben visszafizetendő fogyasztói kölcsön
A hitel összege: 150.000 forint
A hitel futamideje: 45 nap
A hitel kamata: Évi 9,5%, rögzített hitelkamat
Kamat emelkedése

Rendszeres jövedelem változása
0,0%
-30% változás

138.250 Ft

-20% változás

158.000 Ft

-10% változás

177.750 Ft

0% változás

197.500 Ft

+10% változás

217.250 Ft

+20% változás

237.000 Ft

+30% változás

256.750 Ft

0%
151.757 Ft
0%
151.757 Ft
0%
151.757 Ft
0%
151.757 Ft
0%
151.757 Ft
0%
151.757 Ft
0%
151.757 Ft

1,0%

2,0%

3,0%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6. Egyéb jogi tájékoztatás
Az Ügyfél a hatályos ÁSZF 14.1. pontjában foglaltak szerint a kölcsönszerződéstől a megkötéstől
számított 14 napon belül jogosult elállni

Az Ügyfél a hatályos ÁSZF 8.2. pontjában foglaltak szerint bármikor élhet a Kölcsön részleges vagy
teljes előtörlesztésének jogával. A MikroCredit Zrt. az előtörlesztésért külön díjat nem számít fel.

A MikroCredit Zrt. haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja Ügyfelét a hitelreferencia-szolgáltatás
igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a MikroCredit Zrt. a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevétele alapján az Ügyféllel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e
kötelezettség a MikroCredit Zrt-t., ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja
Az Ügyfélnek joga van ahhoz, hogy a MikroCredit Zrt. a kölcsönszerződés-tervezetének egy
példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa, nem terheli
e kötelezettség a hitelezőt, ha a MikroCredit Zrt. nem kíván szerződést kötni az Ügyféllel.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Hitelezőtől a hitelfelvétel előtti tájékoztatáshoz kapcsolódóan korábban
email útján megküldött és a jelen szerződéses dokumentáció mellékletét képező „MNB Tájékoztatóját
a túlzott eladósodottság kockázatairól” szóló dokumentumot elolvasta és az abban foglaltakat
megértette.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Hitelezőtől a hitelfelvétel előtti tájékoztatáshoz kapcsolódóan korábban
email útján megküldött és a jelen szerződéses dokumentáció mellékletét képező „MNB Tájékoztatóját
magánszemélyek részére a Közpinti Hitelinformációs rendszerről (KHR)” szóló dokumentumot
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elolvasta és az abban foglaltakat megértette.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Hitelezőtől a hitelfelvétel előtti tájékoztatáshoz kapcsolódóan korábban
email útján megküldött és a jelen szerződéses dokumentáció mellékletét képező „Tájékoztató az MNB
fogyasztóvédelmi jogköréről” szóló dokumentumot elolvasta és az abban foglaltakat megértette.
Az ügyfél kijelenti, hogy a Hitelezőtől a KHR-ben nyilvántartott adatairól és az ebből megállapítható
hitelképességre vonatkozó tájékoztatást megkapta.
Az Fhtv. 5.§ (5) bekezdése szerint a Hitelező tájékoztatja az Ügyfelet, hogy Expressz szolgáltatás
választása esetében az Expressz szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés a
Kölcsönszerződéshez képest járulékos jellegű szerződés és a Megbízási Szerződés 4.2. pontja szerint
az „azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben (i) a Kölcsönszerződés felmondásra kerül; (ii) a
Tartozást a Megbízó megfizeti, (iii) a MikroCredit a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal megszünteti,
vagy (iv) az Ügyfél a 14 napos törvényi határidőben felmondja a kölcsönszerződést.”
Az Ügyfél az előzetes tájékoztatás egy példányát megkapta és az Fhtv 5.§ – 7. § szakaszai, valamint
az 56/2014 (XII.31.) NGM rendelet 4.§ és 5.§ szakaszai szerinti tájékoztatást megértette.
Jelen tájékoztatásban nagybetűvel írt, nem definiált kifejezések a Szerződéses Dokumentumokban
(üzletszabályzat, általános szerződési feltételek, kondíciós lista, kölcsönszerződés) meghatározott
jelentéssel bírnak.

Dátum: ……………………….......………….

________________________________
Ügyfél aláírása

