NAP-SZÁM COMPUTER
Áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsön
Az OTP Áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönt kedvező feltételek mellett veheti
igénybe tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások vásárlására.

Miért előnyös?
 Azonnal hozzájuthat: ha kitöltötte a kölcsönkérelmi nyomtatványt, perceken belül megmondjuk
Önnek, milyen feltételekkel veheti igénybe a kölcsönt. Ha a szükséges papírok is rendelkezésre
állnak, a kölcsönszerződés megkötése és a szükséges saját erő befizetése után a kiválasztott
árucikket már haza is viheti!
 Akár saját erő nélkül is hozzájuthat: ha Ön rendelkezik az OTP Banknál olyan bankszámlával,
amelyre jövedelme legalább 3 hónapja rendszeresen érkezik, akár saját erő befizetése nélkül is
vásárolhat.

Jellemzők
 Összege: konstrukciótól függően minimum 20.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft.
 Futamideje: konstrukciótól függően 6 - 48 hónapig terjedhet.
 Törlesztése havi részletekben történik.
Mekkora saját erő szükséges?
 Ha OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlával rendelkezik, amelyre legalább 3 hónapja jövedelem-átutalás érkezik, akkor 300.000 Ft kölcsönösszegig 0%, 300.000 Ft felett 20% a saját erő
aránya.
 Minden más esetben 150.000 Ft kölcsönösszegig 10%, 150.000 Ft felett 20%.

Mikor szükséges adóstárs bevonása?
 500.000 Ft kölcsönösszeg felett, vagy
 ha a kölcsönigénylő egyéni vállalkozó, vagy egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa, vagy szellemi szabadfoglalkozású, vagy
 ha a kölcsönigénylő munkáltatója egyéni vállalkozó, vagy egyszemélyes ügyvédi iroda, vagy szellemi szabadfoglalkozású, vagy társasház, vagy
 ha a kölcsönigénylő mezőgazdasági őstermelő, Bt. vagy KKT. kül- vagy beltagja
 Adóstárs csak olyan személy lehet, aki megfelel az adóstárs (társigénylő) nélkül kölcsönt igényelhető személy alapfeltételeinek, és megfelel az OTP Bank által előírt minimális hitelfeltételeknek és
rendelkezik az előírt dokumentumokkal.

Hogyan igényelheti?
Ön Áruvásárlási- és szolgáltatási gyorskölcsönt igényelhet, ha
 18. életévét betöltötte,
 devizabelföldi természetes személy,
 legalább 3 hónapos, folyamatos munkaviszonyból származó,
 legalább havi 40.000 Ft igazolt nettó jövedelemmel rendelkezik, valamint
 nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerint, bármely banknál vagy pénzintézetnél nyilvántartott hitelével vagy kölcsönével kapcsolatosan adósként vagy adóstársként adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt, ilyen eljárást nem
kezdeményezett, valamint
 megfelel az OTP Bank hitelbírálati követelményeinek.
A kölcsönigénylés az OTP Bankkal szerződésben álló kereskedelmi vagy szolgáltató cégek üzleteiben, illetve azok ügynökeinél nyújtható be.
Állandóan elérhető konstrukcióink mellett időszakos jelleggel akciós konstrukciók elérhetőségét is
biztosítjuk, amelyek keretén belül még kedvezőbb feltételekkel igényelhet áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönt. Az akciós termékek feltételeiről kereskedői partnereinknél érdeklődhet.

Milyen okmányok szükségesek az igényléshez?
 legutolsó havi, kiegyenlített közüzemi díjszámla, vagy vezetékes telefonszámla, vagy előfizetéses
mobil telefonszámla
 ha lakossági bankszámláról szeretne törleszteni, a legutolsó bankszámlakivonat
 Ha Ön alkalmazott, és nem rendelkezik bankunknál legalább 3 hónapos, jövedelem átutalásos
lakossági bankszámlával, akkor a fentieken túl munkáltatói jövedelemigazolás (Ha Ön bankunknál rendelkezik legalább 3 hónapos, jövedelem átutalásos lakossági bankszámlával, jövedelemigazolást nem kell bemutatnia!)
 Ha Ön nyugdíjas, akkor a fentieken túl a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény,
vagy bankszámlakivonat
 Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor a fentieken túl vállalkozói igazolvány (vagy a tevékenység folytatására kiadott igazolás) és a NAV által kiállított jövedelemigazolás is szükséges
 Ha Ön Kkt. vagy Bt. bel-, vagy kültagja, más társas vállalkozás tulajdonosa, akkor a fentieken túl
az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás
 Ha Ön őstermelő, akkor a fentieken túl őstermelői igazolvány és az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás szükséges
 Ha Ön egyszemélyes ügyvédi iroda, egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa, akkor a fentieken
túl kamarai tagságot igazoló dokumentum, és az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás
 Kölcsönigénylési nyomtatvány
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Magatartási kódex
 Az OTP Bank 2009. szeptember 16-án, az elsők között csatlakozott a Magatartási Kódexhez, mely
a 2015. február 1-től hatályos Aktualizált Magatartási Kódex tekintetében változatlanul fennáll. Az
Aktualizált Magatartási Kódex teljes szövege - a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló 2008. évi XLVII. törvénnyel összhangban - itt olvasható.
 Az OTP Bank kölcsönszerződéseiben alkalmazott, kamat-, díj- vagy költségelemekre hatással lévő
ok-lista itt olvasható.
 A kölcsönfelvétellel kapcsolatos felelős döntésének meghozatalához segítséget nyújthatnak Önnek a Magyar Nemzeti Bank honlapján található háztartási költségvetés-számító program, hitelkalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok.

Felelős hitelezés és etikai alapelvek
A Magyar Bankszövetség fontosnak tartja az önszabályozást, ezért a legjobb piaci gyakorlatból kiindulva
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alapelveit lefektető Kódexet - itt olvasható.
 A hitelfelvétellel kapcsolatos felelős döntésének meghozatalához segítséget nyújthatnak Önnek

a Magyar Nemzeti Bank honlapján található háztartási költségvetés-számító program, hitelkalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok.
 Az MNB tájékozatója a túlzott eladósodás kockázatairól.
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