Duna Express és Duna Optimum
Személyi kölcsön
Terméktájékoztató
___________________________________________________________________________
A Duna Takarék Bank Zrt-nél elérhető Duna Express és Duna Optimum Személyi
kölcsön kiemelkedően kedvező kamatozás mellett, otthonából kényelmesen,
egyszerűen és gyorsan igényelhető a VideóBank szolgáltatás keretében.
A Duna Express Személyi kölcsön elérhető bankfiókjainkban is, Duna Optimum Személyi
kölcsönhöz kapcsolódó hitelkérelem csak a Bank VideóBank elektronikus távértékesítési
felületén keresztül nyújtható be.

Miért válassza személyi kölcsöneinket?
Mert:
 szabad felhasználásúak, ezáltal számos célra megoldást nyújtanak Önnek, legyen szó
 lakásfelújításról,
 gépjármű vásárlásról,
 utazásról vagy akár
 kedvezőtlenebb kondíciókkal rendelkező, más hitelintézetnél fennálló hitelének
kiváltásáról,
 kizárólag forint devizanemben vehetőek igénybe, emiatt nem kell számolnia
árfolyamkockázattal,
 ingatlan és egyéb fedezet nélkül folyósíthatóak,
 nem szükséges adóstárs vagy készfizető kezes bevonása az ügyletbe,
 fix kamatozásúak, ezáltal a törlesztőrészlet a teljes futamidő alatt havonta azonos összegű,
előre kalkulálható kiadást jelent Önnek

Főbb kondíciók:
Duna Express Személyi kölcsön
felvehető
kölcsönösszeg
futamidő
kamatozás
THM*
induló költség
cél
feltétel

Duna Optimum Személyi kölcsön

150 000 – 500 000 Ft

510 000 – 2 000 000 Ft

24 – 36 hó

24 – 84 hó

A futamidő végéig fix
évi 13,8 %

A futamidő végéig fix
évi 7,8 %

15,72 %

8,21 %

nincs

nincs

szabad felhasználású

szabad felhasználású

---

minimum havi 150 000 Ft jóváírás érkezése a
forint lakossági fizetési számlára

*: A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével

történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel
kamatkockázatát.
Az ajánlat nem helyettesíti a Bank ügyfélminősítési eljárását, hitelképességi vizsgálatát és hitelbírálati
folyamatát, a Bank számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget. A Bank a hitelbírálat jogát
fenntartja, a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja.
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Duna Express és Duna Optimum
Személyi kölcsön
Terméktájékoztató
___________________________________________________________________________
Az igénylőre vonatkozó feltételek:
 20. életévét betöltött természetes személy
 magyar állampolgár
 rendelkezik érvényes, magyar hatóság által kiállított kártya formátumú személyazonosító
igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal
 bejelentett, magyarországi állandó lakcímen él
 önállóan cselekvőképes
 magyar nyelven beszél
 kizárólag Magyarországon adózik*
 az üzleti kapcsolat létesítése során a saját nevében jár el*
 nem minősül kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy
kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek*
* bankfiókban történő igénylés esetén nem feltétel

A kölcsönre vonatkozó feltételek:
 a kölcsönigénylő havi rendszeres, igazolható, legalább a mindenkori minimálbér összegének
megfelelő jövedelemmel rendelkezik
 minimum 3 hónapos folyamatos alkalmazotti munkaviszony igazolása szükséges
 magyarországi banknál vezetett lakossági bankszámla kivonattal (ebben az esetben az
ügyfélnek nyilatkoznia kell, hogy munkabére után a közterhek megfizetésre kerültek) vagy
 a Duna Takarék Bank Zrt. munkáltatói jövedelemigazolás nyomtatványának benyújtásával,
mely a kölcsönigénylő munkáltatója által teljes körűen kitöltött és cégszerűen aláírt
 a kölcsönigénylőnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben nincs aktív státuszú lejárt
tartozása
 a kölcsönkérelem benyújtása elektronikusan, a Duna Takarék Bank Zrt. honlapjáról
(www.dtbank.hu) elérhető VideóBank szolgáltatás személyes ügyfélportálján keresztül
lehetséges

Reprezentatív példák:
Kamat
(fix)

Termék
Duna Express
Személyi
kölcsön

Duna Optimum
Személyi
kölcsön

Törlesztőrészlet
(Ft/hó)

Fizetendő
teljes összeg
(Ft)

A teljes hiteldíj
és költség (Ft)

THM

500 000 Ft
3 év

13,8 % 17 220 Ft / hó

619 662 Ft

119 662 Ft

15,72 %

510 000 Ft
3 év

7,8 % 16 030 Ft / hó

576 985 Ft

66 985 Ft

8,21 %

2 000 000 Ft
5 év

7,8 % 40 510 Ft / hó

2 430 192 Ft

430 192 Ft

8,21 %

A reprezentatív példák számítása 500 000 Ft kölcsönösszegre, 3 év futamidőre, 36 db törlesztő részlettel, 510 000
Ft kölcsönösszegre, 3 év futamidőre, 36 db törlesztő részlettel, valamint 2 000 000 Ft kölcsönösszegre, 5 év
futamidőre, 60 db törlesztő részlettel, a Duna Quantum számlacsomag számlavezetési díjával történt. A kamat a
futamidő végéig fix.

Duna Takarék Bank Zrt.

Duna Express és Duna Optimum Személyi kölcsön Terméktájékoztató

érvényes: 2021. január 14-től

2

