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 A Magyarország területén lévő:
 i lakóház/lakás építése,  i meglévő lakóház/lakás felújítása, korszerűsítése,
 i új és használt lakóház/lakás vásárlása   i lakóház bővítése

 i A kölcsön összege:  minimum: 1.000.000.- Ft, maximum: 25.000.000.- Ft
 i A kölcsön futamideje: minimum: 37 hónap, maximum: 240 hónap
 i A kölcsön devizaneme: HUF
 i Kölcsön ügyleti kamata: Az ügyleti kamat éves mértéke referenciakamat és kamatfelár összege, mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza.

 i  THM (Teljes hiteldíj mutató): Mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A THM érték meghatározása az aktuális általános, illetve a 83/2010. (III. 25.) „A teljes hiteldíj mutató 
meghatározásáról, számításáról és közzétételéről' szóló Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint került megállapításra, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató 
értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Teljes hiteldíj mutató (THM): az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) 
éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel.

 i  A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása:  
  A THM számításának képlete:    
   (Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D1: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások 

száma, m’ az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve 
ezért t1=0, SI: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben kifejezve,  X: THM értéke)

 i  Kamatfelár periódus:
  A 3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén 3 éves kamatperiódusokban rögzített a kamatfelár. 
   A kamatfelár az MNB által közzétett H1F3 kamatfelár-változási mutató mértékével - hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal- változhat.

   Az ügyleti kamat mértéke kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referenciakamat változásából eredően, azzal azonos mértékben változik.

 i Kezelési költség:   0%       i      Folyósítási jutalék:   0%       i      Hitelbírálati díj:   1% maximum: 150.000.- Ft       i      Előtörlesztési díj:   0%

 i  Olyan devizabelföldi, természetes személy, aki:
	 	 •	 	Magyar	 hatóság	 által	 kiállított	 érvényes	 személyazonosító	 okirattal	 (személyi	 igazolvány/személyazonosító	 igazolvány/személyi	 azonosítót	 és	 lakcímet	 igazoló	 hatósági	 igazolvány,	 útlevél,	

valamint kártya formátumú vezetői engedély) rendelkezik és,
	 	 •	 		valamint	még	egy,	a	személyét	azonosító	magyar	hatóság	által	kiállított	igazolvánnyal	rendelkezik	(Társadalombiztosítási	azonosító	jelet	tartalmazó	igazolvány,	adókártya)
	 	 •	 		állandó	(bejelentett)	lakóhellyel	rendelkezik	Magyarországon,
	 	 •	 		Nagykorú,	cselekvőképes,	fizetőképességet	biztosító	jövedelemmel	és	befogadható	fedezeti	ingatlannal,	illetve	harmadik,	magánszemély	által	felkínált	ingatlanfedezettel	rendelkező	devizabelföldi	

természetes személyek.
	 	 •	 		Legalább	6	hónapja	folyamatos	határozatlan	idejű	főállású	munkaviszonnyal	rendelkezik,	vagy	nyugdíjas.
	 	 •	 	Az	adós	és	adóstárs(ak)	vezetékes,	vagy	mobil	telefonnal	rendelkeznek.
	 	 •	 	A	kölcsön	törlesztése	a	Polgári	Bank	Zrt.-nél	vezetett	bankszámláról	történhet.
	 	 •	 	Amennyiben	a	kért	kölcsön	futamideje	alatt	az	adós	betölti	a	70.	életévét,	lehetőség	van	további	biztosíték	bevonására.	További	biztosíték	lehet	a	kölcsön	futamidejére	és	összegére	szóló	hitelfedezeti	

életbiztosítás megkötése vagy egy olyan adóstárs bevonása, aki a futamidő végéig a 70. életévét nem tölti be és munkaviszonyból származó havi rendszeres jövedelemmel rendelkezik.
	 	 •	 	A	kölcsön	ingatlanfedezete	csak	a	Magyarország	területén	lévő,	önállóan	forgalomképes,	alapesetben	per-,teher-,	és	igénymentes	ingatlan	lehet.	
	 	 •	 		A	haszonélvezeti,	illetve	az	özvegyi	jog	jogosultját	adóstársként	kell	bevonni	a	kölcsönügyletbe,	és	amennyiben	ez	nem	lehetséges,	le	kell	mondania	a	haszonélvezeti	vagy	özvegyi	jogáról.	A	lemondó	

nyilatkozatot ügyvédnek kell ellenjegyezni vagy közjegyző által készített közokiratba kell foglalni.

Lakáscélú kölcsön
piaci kamatozással

A kölcsön célja

A kölcsön jellemzői

A kölcsön igénylésének általános feltételei és biztosítéka

Ezt minden terméktájékoztatóra rá kell rakni!!! 
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	 	 •	 		Ha	a	kölcsönigénylő	házastársi/élettársi	kapcsolatban	él,	a	házastárs/élettárs	kötelező	jelleggel	a	kölcsönügylet	adósaként	szerepel	akkor	is,	ha	a	házastárs/élettárs	nem	tulajdonosa	az	ingatlannak,	
illetve nem szerez tulajdonjogot az érintett ingatlanban.

	 	 •	 			A	fedezetül	felajánlott	ingatlan	összes	tulajdonosa	zálogkötelezettként	szerepel	az	ügyletben.
	 	 •	 			Az	igénylőknek	hozzá	kell	járulniuk	a	Központi	Hitelinformációs	Rendszerben	tárolt	adataik	lekérdezéséhez,	amelyben	nem	szerepelhetnek	negatív	tartalmú	információval.
	 	 •	 		A	fedezetül	felajánlott	ingatlanra	a	kölcsön	futamidejére	a	biztosító	által	ajánlott	összegről	szóló	–	minimum	a	kölcsönösszeget	és	1	éves	járulékait	elérő	összegű-	legalább	elemi	károkra	kiterjedő	

vagyonbiztosítás megkötése vagy bemutatása.  A „Magatartási kódex”	elvei	alapján	a	Polgári	Bank	elfogadja	a	meglévő	biztosítást	is.

Amennyiben az adósok, adóstársak hitelkapacitása, vagy a fedezet nem elegendő az igényelt kölcsönhöz, készfizető kezes és kiegészítő ingatlan bevonására van lehetőség.

A kölcsön-jelzálogfedezet aránya: A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező figyelembe veszi „a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról" szóló 
32/2014. (IX.10.) MNB rendelet által előírt korlátokat is az ingatlan terhelhetőségével kapcsolatban. Ha az igényelt kölcsön összege a meghatározott százalékot meghaladja, a kölcsön felvételéhez további 
ingatlan is elfogadható fedezetként.

Befogadható ingatlanok típusa: Magánszemély tulajdonában álló önállóan forgalomképes lakóingatlan (társasházi, szövetkezeti, sorházi lakás, családi ház), tanya, gazdasági épület, üdülőépület, garázs, 
építési és üdülőtelek.

 i  Érvényesen aláírt kölcsön-és zálogszerződés, valamint - amennyiben van - egyéb biztosítéki szerződés (készfizető kezesség)

 i  A kölcsönszerződés egyoldalú tartozáselismerő (közjegyzői) okiratba foglalása.

 i 	Az	ingatlan-nyilvántartásban	a	Polgári	Bank	Zrt.	javára	szóló	jelzálogjog,	valamint	elidegenítési	terhelési	tilalom	legalább	széljegyként	történő	feltüntetése.

 i  A fedezetül felajánlott ingatlanra a kölcsön futamidejére a kölcsönösszeget és 1 éves járulékait elérő összegű- legalább elemi károkra kiterjedő vagyonbiztosítás, mely szerződés zálogjogi záradékában 
a	Polgári	Bank	Zrt-t	zálogjogosulti	minőségben	kell	feltüntetni.

 i  Új lakás vásárlása esetében az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló, saját nevére, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, 
szolgáltatásnyújtásról kiállított számla bemutatása, 

 i  vásárlás esetében, az eladó tulajdonjogról való lemondó nyilatkozata vagy erről ügyvédi letéti igazolás, 

 i  lakás építése vagy építtetése, bővítése, korszerűsítése esetén a Hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költségre, de legalább a kölcsönösszegnek megfelelő mértékű, az építtető 
saját nevére kiállított számla bemutatása.

 i  Abban az esetben, ha az építés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeket az építésért felelős műszaki vezető által írásban igazolt értékig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E 
csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó építési költségek 20%-át.

 i  A kölcsönszerződésben megjelölt egyéb folyósítási feltételek teljesítése a kölcsön céljának megfelelően.

 i 		Lakossági	folyószámla	nyitása	a	Polgári	Bank	Zrt.-nél.

 i   Polgár, Újtikos, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Tököl, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Körösszakál, Csökmő, Zsáka, Hajdúdorog, Tiszacsege, 
Újszentmargita, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger

Polgári Bank Zrt. • weblap: www.polgaribank.hu • e-mail: hitelcsoport@polgaribank.hu • telefon +36 52 573-035

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek. A hitelekkel kapcsolatos részletes információkról, az aktuális kamatokról és díjakról, valamint a hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumokról kérjük tájékozódjanak 
bankfiókjainkban, illetve a honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményekből. A terméktájékoztatóban szereplő díjak, költségek, egyéb szoklgáltatások a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetmények szerint kerülnek 
megállapításra. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja és a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban és a bank belső szabályzataiban meghatározott hitelbírálatot követően döntsön a szerződés megkötéséről.

A kölcsön folyósításának általános feltételei

További feltétel

A kölcsön igénylésének általános feltételei és biztosítéka

A kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok
 i Kölcsönigénylő nyomtatvány 
 i  Munkáltatói jövedelem igazolás a kölcsönigénylők részéről
  (30 napnál nem régebbi)
 i  Nyugdíjas igénylő esetén: 
	 	 •	 		nyugdíjas	igazolvány,
	 	 •	 		Nyugdíjfolyósító	Intézet	által	kiadott	éves	igazolás	a	nyugdíj	összegéről,

	 	 •	 		nyugdíjszelvény	vagy-	ha	számlára	érkezik	a	nyugdíj,	akkor-	az	utolsó	 számlakivonat,	
amelyen a nyugdíjjóváírás szerepel

 i Érvényes személyazonosító dokumentumok
 i KHR	nyilatkozat	és	tájékoztató	
 i Adatkezelési nyilatkozat 
 i  Két utolsó havi bankszámlakivonat
 i  2 db (különböző), utolsó két havi közüzemi számla+befizetést igazoló dokumentum

Forgalmazó fiókok


