GYORSKÖLCSÖNÖK
Akkor is legyen körültekintő, ha sürgősen
pénzre van szüksége! Egyes hitelek gyors,
de nem biztos, hogy olcsó megoldást
nyújtanak. Ismerje meg tájékoztatónkból a
gyorskölcsönök legfontosabb jellemzőit!

MI A GYORSKÖLCSÖN?
A gyorsan és könnyen felvehető, rövid futamidejű,
kisösszegű hiteltípus a gyorskölcsön.
Jellemzői:
• akár azonnali hitelbírálat;
• általában fix, de a fedezettel rendelkező hitelekhez képest jóval magasabb kamat;
• rendszerint fix törlesztőrészlet;
• jellemzően kezes és fedezet nélkül igényelhető;
• többnyire 1 000 000 forint alatti összeg;
• egyes esetekben adósságrendezési célra is kínálják.

MIT KELL ÁTGONDOLNI
GYORSKÖLCSÖN FELVÉTELE ELŐTT?
Ne hozzon elhamarkodott döntést! A gyorskölcsön
is egy hitel, amit hónapokon vagy akár éveken át
tartó törlesztéssel, kamatostól vissza kell fizetnie!
• K
 észítsen családi költségvetést! Ehhez segítséget
nyújt a Pénzügyi Navigátor weboldalon található
Háztartásiköltségvetés-kalkulátor.
• Mérlegelje, hogy mindenképpen szüksége van-e
ilyen típusú hitelre!
• Gondolja végig, hogy a teljes futamidő alatt tudja-e majd fizetni a törlesztőrészletet!
• Úgy tervezzen, hogy maradjon pénze a váratlan
helyzetekre!
• Keresse a teljes futamidőre fix kamatot biztosító
lehetőségeket!
• Ellenőrizze a futamidő hosszát! A rövidebb futamidő magasabb törlesztőrészlettel jár.
• Nézzen utána a THM értékének, hiszen ez mutatja
meg a hitelhez kötődő költségeket, díjakat!
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• A
 gyorskölcsönökkel rövid idő alatt pénzhez juthat, ez azonban extra szolgáltatási díjakkal is
járhat. Ezek az extra szolgáltatások általában az
ügyfél kényelmét szolgálják. Tartalmazhatnak
biztosítást vagy gyorsabb ügyintézést – akár az
ügyfél otthonában is –, amelynek díjai jelentősen
emelhetik a felvett hitel költségeit, és egyes esetekben ezen díjakat, költségeket a THM nem
tartalmazza! Az összes költséget tekintve a
gyorskölcsön az egyik legdrágább hiteltípus.
• Gondolja át, hogy a cél, amit gyorskölcsön felvételével kíván elérni, nem valósítható-e meg kedvezőbb THM-értékkel bíró, akár fedezett hitellel!
• 
Versenyeztesse a szolgáltatókat! Használja a
Pénzügyi Navigátor Hitel- és lízingtermék-választó programot!
• 
Kizárólag a megfelelő engedéllyel rendelkező pénzügyi intézménynél vegyen fel hitelt!
Ebben segít Önnek az MNB honlapján elérhető
Intézménykereső.

MIRE ÉRDEMES FIGYELNI
AZ „AKCIÓS HITELEKNÉL”?
Mindig legyen körültekintő, alaposan ismerje meg a hitel részleteit, és kérdezzen rá az alábbiakra:
• meddig tart az akciós időszak;
• milyen egyéb feltételei vannak a hitelfelvételnek;
• milyen feltételek lépnek életbe az akciós időszak
után;
• milyen költségekkel jár, ha késik a törlesztéssel;
• vannak-e kapcsolódó szolgáltatások, és ha igen,
milyen költségekkel jár, ha azokat lejárat előtt felmondja!
Kézirat lezárva: 2020. augusztus
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Cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. (Széll Kálmán tér)
– MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon: +36-80/203-776 Fax: +36-1/489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/penzugyinavigator
PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR TANÁCSADÓ IRODAHÁLÓZAT
A megyeszékhelyeken működő irodák elérhetőségei, valamint az
aktuális kitelepülésekkel kapcsolatos információk megtalálhatóak
honlapunk Tanácsadó irodák menüpontjában.

Legyen mindig naprakész!
Töltse le a Pénzügyi Navigátor
mobilapplikációt!

www.mnb.hu/penzugyinavigator

