KIEGÉSZÍTŐ TÁJÁKOZTATÁS a Fizetési Számlához Kapcsolódó Hitelkeretről (Folyószámlahitelről)
Ki igényelhet GRÁNIT folyószámlahitelt?

GRÁNIT lakossági folyószámlahitel a GRÁNIT Banknál forint lakossági bankszámlával rendelkező 18. életévét betöltött, önállóan cselekvőképes,
devizabelföldi természetes személynek nyújtható.
Amennyiben a kölcsönigénylő ügyfél valamelyike a 65. életévét már betöltötte, csak akkor igényelhető folyószámlahitel, ha van másik
kölcsönigénylő, aki az igényléskor még nem töltötte be a 65. életévét.
A folyószámlahitel igénylés és a rendelkezésre tartás feltétele, hogy a kölcsönigénylők:
• hozzájárulnak a Központi Hitelinformációs Rendszerből a rendelkezésre álló ügyfél információk teljeskörű lekérdezéséhez. A hozzájárulás
megtagadása a kérelem elutasítását eredményezi.
• egyike sem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben a 2011. évi CXXII. tv. 11-13. §-ban foglalt okok miatt,
• mindegyike rendelkezik vezetékes otthoni vagy mobil telefonnal, melynek számát az igénylés során megadja,
• mindegyike rendelkezik bejelentett magyarországi lakóhellyel,
• legalább egyike rendelkezik bármely magyarországi hitelintézetnél olyan lakossági bankszámlával, amelyre legalább 3 hónapja érkezi a
rendszeres jövedelme,
• az 1 igénylőre eső havi rendszeres jövedelem-jóváírás eléri vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot.
A Bank rendszeres jövedelemnek tekinti a bankszámlára érkező - az alábbiakban felsorolt - jövedelmek átutalásként érkező összességét:
• munkabér,
• nyugdíj és nyugdíjjellegű ellátások (öregségi nyugdíj, véglegesített rokkantsági nyugdíj),
• speciális rendszeres járadékok (életjáradék, sportolói járadék, állami kitüntetéshez kapcsolódó járadék, stb.),
• pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások (GYES, GYED, családi pótlék, gyerektartás, stb.), amennyiben kölcsönigénylő
Számlatulajdonos valamelyikének munkabérből, nyugdíjból vagy speciális rendszeres járadékból is származik jövedelme.
A folyószámlahitelt kizárólag a Számlatulajdonos igényelheti. A bankszámla Társtulajdonosának is kötelezően alá kell írnia a folyószámlahitel
igénylőlapot és szerződést.
Az igénylés történhet:
• a Bank központi fiókjában (fiókjaiban),
• Ügyfélközpontjaiban,
• a Bankkal szerződött értékesítési partnerein (továbbiakban: Partner) keresztül, vagy
• az igényléshez szükséges eredeti dokumentumok postai úton Bankhoz történő eljuttatásával.

Mekkora összegű folyószámlahitelt lehet
igényelni?

A folyószámlahitel összege a kölcsönigénylők jövedelmétől (a lakossági bankszámlára érkező rendszeres jóváírások átlagától) és az elvégzett
ügyletminősítéstől függ.
A folyószámlahitel összege:
• új folyószámlahitel esetén, legfeljebb a bankszámlára érkező rendszeres jövedelem egyszerese, de minimum 50 000 Ft és maximum 1 000 000 Ft
lehet,
• másik hitelintézetnél lévő folyószámlahitel átvállalása esetén, legfeljebb a kiváltott folyószámlahitel és a bankszámlára érkező rendszeres
jövedelem háromszorosa közül a kevesebb, de minimum 50 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft lehet.
A folyószámlahitel összege a kerekítés szabályai szerint 1 000 forintra kerekítve kerül megállapításra.
Hitelkeret emelés esetén, annak mértéke el kell, hogy érje:
• 200 000 Ft alatti hitelkereteknél az 5 000 Ft-ot,
• 200 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó hitelkereteknél a 10 000 Ft-ot.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

Az igényléshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
• Személyazonosságot igazoló okiratok másolati példányát (amennyiben a kölcsönigénylő még nem a GRÁNIT Bank ügyfele; vagy a kölcsönigénylő
már a GRÁNIT Bank ügyfel, de változott az azonosító okmánya),
• „Lakossági Bankszámlához Kapcsolódó Hitelkeret (Folyószámlahitel) Igénylőlap és Szerződés”-t 2 eredeti példányban kitöltve,
• utolsó 3 teljes havi számlakivonatot, amely tartalmazza - a fentiek szerint részletezett - jóváírásokat, illetve - folyószámlahitel átvállalása esetén a meglévő folyószámlahitel használatát is (Ha az utolsó 3 hónapban érkezett jövedelem jóváírás GRÁNIT bankszámlára, erről számlakivonat
benyújtása nem szükséges, csak azon jövedelemjóváírásokról, amik nem GRÁNIT bankszámlára érkeztek. Meglévő folyószámlahitel átvállalása
esetén minden esetben kötelező arról a bankszámláról szóló utolsó 3 teljes havi számlakivonat benyújtása, amelyhez a hitelkeret kapcsolódik.),
• "MNB Tájékoztató a KHR-ről" Ügyfél által aláírt eredeti példánya,
• "MNB Tájékoztató a Túlzott eladósodottság kockázatáról" Ügyfél által aláírt eredeti példánya,
• Alkalmazottak esetén: munkáltatói jövedelemigazolás (abban az esetben, ha a folyószámlán szereplő jóváírások nem csoportos jóváírásként
érkeznek vagy nem látható annak jogcíme),
• Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány másolata.
A Bank a benyújtott igénylés alapján hitelbírálatot végez, amely során a Banknak jogában áll egyéb, a fentiekben nem jelzett, releváns
dokumentumot is bekérni az ügyféltől (pl. egyéni vállalkozótól / társas vállalkozás tulajdonosától: NAV jövedelem és köztartozásról szóló igazolást).
A hitelbírálat eredményéről az ügyfelet írásban értesíti.
Pozitív hitelbírálat esetén a folyószámlahitel rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy a „Lakossági Bankszámlához Kapcsolódó Hitelkeret
(Folyószámlahitel) Igénylőlap és Szerződés” a GRÁNIT Bank által is aláírásra kerüljön. A „Lakossági Bankszámlához Kapcsolódó Hitelkeret
(Folyószámlahitel) Igénylőlap és Szerződés” Bank általi aláírásának feltétele, hogy a hitelbírálatot követően megküldött értesítő levélben közölt
elvárt összegű jóváírás, az értesítő levélben meghatározott időpontig a kölcsönigénylő GRÁNIT Banknál vezetett bankszámláján megtörténjen.
Folyószámlahitel átvállalása esetén a hitelkeret rendelkezésre tartásának további feltétele, hogy a kölcsönigénylő a kiváltandó -a másik
hitelintézetnél lévő- folyószámlahitelét kiegyenlíti és megszünteti, amelynek tényét ennek tanúsítására alkalmas, a másik hitelintézet által kiállított
eredeti igazolás benyújtásával igazolja a Banknak felé, a folyószámlahitel szerződés GRÁNIT Bank általi aláírási napjától számított 30 napon belül.
Ennek elmulasztása a folyószámlahitel szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.

Mikor kezdeményezhető hitelkeret emelés?

Ügyfél által - 6 teljes naptári havi folyószámlahitel múlt után - kezkezdeményezhető a folyószámlahitel emelése (csökkentése,
megszüntetése időkorlát nélkül, bármikor kezdeményezhető):
• a Bank központi fiókjában (fiókjaiban),
• Ügyfélközpontjaiban,
• a módosításhoz szükséges dokumentumok postai úton Bankhoz történő eljuttatásával,
• NetBanki levélben (csökkentés vagy megszűntetés)
• TeleBankon keresztül TPIN azonosítást követően. (csökkentés vagy megszűntetés)
Folyószámlahitel emeléshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
• Személyazonosságot igazoló okiratok másolati példánya (amennyiben változás történt bennük),
• „Folyószámlahitel Módosítási Lap”, amennyiben személyesen vagy postai úton kéri az Ügyfél a keretmódosítást.
• A jövedelem igazolásához szükséges dokumentumokat (fentiekben részletezett)
A Bank keretemelésre vonakozó Ügyfélkérelem esetén hitelbírálatot végez, majd ennek eredménye függvényében emeli meg a folyószámlahitel
összegét.
Hitelkeret csökkentésre, az Ügyfélkérelem Bank általi befogadásának napján kerül sor, amennyiben a kihasznált hitelkeret nem haladja meg a
lecsökkentett folyószámlahitelt. Ellenkező esetben a különbséget az Ügyfélnek a kérelem benyújtásáig meg kell fizetnie, amelynek elmulasztása
esetén a hitelkeret a kihasznált folyószámlahitel összegéig kerül lecsökkentésre.

Mi történik az 1 éves rendelkezésre tartási idő Bank által végzett éves felülvizsgálat:
után?
A Bank legalább évente egyszer folyószámlahitel felülvizsgálatot végez a kapcsolódó bankszámlán történt jóváírások, terhelések figyelembe
vételével. A Bank a felülvizsgálat eredménye szerint változatlan feltételekkel, vagy a hitelkeret lecsökkentése mellett újrafinanszírozhatja a
folyószámlahitelt, mellyel a rendelkezésre tartási időszak újabb 1 évvel meghosszabbodik, vagy a hitelkeret újrafinanszírozására nem kerül sor, a
lejáratot megelőzően legalább 15 nappal a Bank írásban felmondja a szerződést a lejárat időpontjára vonatkozóan.

