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A TESCO Személyi Kölcsön termékcsalád a Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező TESCO áruházakban, valamint a www.hitel365.hu weboldalon regisztrált 
és a Tesco Pénzügyi Partner Szolgáltatója által megbízott közvetítőkön keresztül előre egyeztetett helyszínen és időpontban személyes találkozó alkalmával 
igényelhető.  A Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező áruházak listája a www.tescoszolgaltatasok.hu oldalon található meg.  
 
TISZTELT ÜGYFELÜNK!  

A Budapest Bank, mint a TESCO Pénzügyi Partner szolgáltatója különös hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei számára a lehető legjobb megoldást nyújtsa, legyen 
szó bármilyen banki termékről.  
Különösen így van ez a hitelek felvételekor, amikor nem csak ügyfeleink igényeit, de lehetőségeit is épp olyan fontos mérlegelni, adott esetben akár szigorú, más 
pénzintézetekhez képest kedvezőtlenebb feltételeket írva elő.  
A hitel felvétele azonban mindig több szereplős. A Bank mérlegelése mellett szükség van arra is, hogy Ön is helyesen döntsön! Éppen ezért kérjük, hogy a 
hiteltermék kiválasztásánál alapos körültekintéssel járjon el! Tudjuk, hogy ez nem mindig egyszerű, ezért összeállítottunk az Ön számára egy rövid listát, ami egy 
esetleges hiteligénylés kapcsán segíthet a helyes döntés meghozatalában.  
Mindezek alapján a következő szempontokra hívjuk fel figyelmét:  
 Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges jövőbeni csökkenésének lehetőségét!  

 Ne vegyen fel újabb kölcsönt addig, míg előre meg nem tervezi, hogyan és mennyi idő alatt fogja azt biztonsággal visszafizetni.  

 A legtöbben hitelfelvételi döntésüket a hitelfelvételkor aktuális törlesztőrészletekre alapozzák, azonban nem veszik számításba az esetleg hátrányos 
árfolyam- és kamatváltozások lehetőségét, mely a már meglévő és újonnan felvenni szándékozott hitelek esetén egyaránt fennállhat. Győződjön meg tehát 
arról is, hogy érti-e a kamat-, illetve árfolyamváltozásban rejlő kockázatokat, hogy azok miképpen befolyásolják a jövőben az Ön törlesztőrészleteit.  

 A felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg a háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni-jövedelmi 
helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is.  

 Fontolja meg továbbá, hogy eredményezhet-e alacsonyabb törlesztési terhet több hitelének összevonása egy alacsonyabb törlesztőrészletű konstrukcióba.  
 
Minden esetben gondoljon további biztosítékokra, így például az opcionális hitelfedezeti biztosítás lehetőségére, amely bizonyos nem várt eseményekre nyújthat 
teljesítési garanciát. A felelős hitelezési környezet kialakítása nemcsak a Bank feladata, abban az Ön megfontolt döntése is közrejátszik. Mindenkinek egyéni 
felelőssége tehát, hogy saját és háztartása fizetőképességének megfelelően döntsön a hitelfelvételről.  
Javasoljuk, hogy minden esetben alaposan tanulmányozza át az adott hitelkonstrukció Általános Szerződési Feltételeit / Üzletszabályzatát, és kérdezze meg a 
Bank munkatársait az Ön számára nem érthető fogalmakról, feltételekről, kockázatokról!  
Minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat!  
 
A hitelfelvétellel kapcsolatos döntéséhez segítséget nyújthat Önnek a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) található 
háztartási költségvetés-számító program, hitelkalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok.  
 
AZ IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEI  
Betöltött 18. életév 

Amennyiben az igénylő a hitel igénylésekor még nem töltötte be a 21. életévét vagy már betöltötte a 66. életévét úgy a hiteligénylés benyújtásához, a 
hiteligénylés feltételeinek megfelelő, 21 - 66 év közötti társigénylő bevonása szükséges 

Állandó magyarországi, bejelentett lakcím 

Amennyiben az igénylő külföldi állampolgár úgy a hiteligénylés feltételeinek megfelelő magyar állampolgár társigénylő bevonása szükséges  

Nyugdíjasok esetén nincs szükség munkaviszonyra 

Nyilvános vezetékes vagy mobil munkahelyi telefon 

Névre vagy címre szóló legalább egy hónapja élő vezetékes lakóhelyi, vagy előfizetéses-, céges mobiltelefon, vagy legalább egy éve meglévő, feltöltőkártyás 
mobiltelefon, vagy szolgáltatóval szóban kötött szerződéses mobil telefon is elfogadható 

Ön ne szerepeljen a negatív - azaz a rosszul fizető adósokra vonatkozó - KHR listán, illetve a Banknál meglévő hitelein ne legyen fizetési elmaradás 

 

A TESCO PRIVÁT KÖLCSÖN EXPRESSZ ÉS TESCO HITELKIVÁLTÓ KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKBEN: 
Minimum 6 hónapos folyamatos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén mely legalább 12 hónapja működik, vagy 6 hónapos munkaviszony a jelenlegi és az előző 
munkahelyen együttesen, legfeljebb 1 hónap megszakítással úgy, hogy a jelenlegi munkahelyén, mely legalább 12 hónapja működik, legalább 3 hónapja dolgozik 
és nem próbaidős. 

Vállalkozók esetén minimum 12 hónapos vállalkozói múlt. 

Egyéni igénylés esetén minimum nettó 75 000 Ft havi jövedelem, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 

Társigénylővel együtt: 

a főigénylő és a társigénylő jövedelmének is el kell érni külön-külön a havi nettó 75 000 forintot, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 

Minimum 1 hónapos forint fizetési számla múlt, bármely hazai pénzintézetnél. 

Fizetési számlamúlt hiányában, kizárólag alkalmazottak és nyugdíjasok esetén, ha az ügyfél készpénzben kapja a havi rendszeres jövedelmét, a 
Kölcsönszerződéssel egy időben Budapest Bank lakossági forint Fizetési számla nyitása szükséges. 

 

http://www.hitel365.hu/
http://www.tescoszolgaltatasok.hu/
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
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A TESCO PRÉMIUM KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKBEN: 
Minimum nettó 250 000 Ft havi jövedelem a főigénylőnek, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek, amennyiben az ügyfél társigénylővel együtt 
igényel, a társigénylőnek legalább nettó 70.000 Ft havi rendszeres jövedelemmel kell rendelkeznie, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 

Minimum munkaviszony alkalmazottak esetén 3 év folyamatos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén mely legalább 12 hónapja működik, vagy 3 éves 
munkaviszony a jelenlegi és az előző munkahelyen együttesen, legfeljebb 1 hónap megszakítással úgy, hogy a jelenlegi munkahelyén, mely legalább 12 hónapja 
működik, legalább 3 hónapja dolgozik és a próbaidő már letelt.  

Vállalkozóknál minimum 36 hónapos folyamatos vállalkozói múlt. 

Minimum 2 hónapos forint fizetési számla múlt bármely hazai pénzintézetnél. 

Fizetési számlamúlt hiányában, kizárólag alkalmazottak és nyugdíjasok esetén, ha az ügyfél készpénzben kapja a havi rendszeres jövedelmét, a 
Kölcsönszerződéssel egy időben Budapest Bank lakossági forint Fizetési számla nyitása szükséges. 

AZ AJÁNLATI LEVELES KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖNNYÍTÉSEK AZ ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEKBEN: 

 Minimum 1 hónapos munkaviszony, azzal a kiegészítéssel, hogy az igénylő nem állhat próbaidő alatt 

 21 év alatt és 66 év felett nincs szükség társigénylő bevonására 

 Vállalkozók esetén minimum 12 hónapos vállalkozói múlt  

 Egyéni igénylés esetén minimum nettó 50 000 Ft, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek, társigénylős hitel esetén a társigénylőnek minimum 
nettó 40 000 Ft rendszeres havi jövedelemmel kell rendelkeznie, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek 

 Az ajánlati leveles Tesco Privát Kölcsön konstrukcióra az az Ügyfél jogosult, akit a Bank vagy a Tesco-Globál Áruházak Zrt. a személyre szóló ajánlatában a 
vonatkozó konstrukció megjelölésével megkeres. 

 
AZ IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK  
Személyazonosító dokumentum magyar állampolgárok esetén:  

 Érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy plasztik jogosítvány és állandó lakcímre szóló lakcímkártya (új típusú személyi igazolvány esetén)  
 
Személyazonosító dokumentum külföldi állampolgárok esetén:  

 Ha az igénylő 4 évnél régebbi, Magyarországon kiállított személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum. 

 Ha személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint négy év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges: 
o állandó tartózkodási kártya, vagy 
o hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, vagy 
o regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik 

 

 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
 

A TESCO PRIVÁT KÖLCSÖN EXPRESSZ ÉS TESCO HITELKIVÁLTÓ KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS: 
 
Fizetési számlakivonat: 
Igénylést megelőző utolsó egy havi eredeti, vagy Bank által hitelesített másolat vagy 

A Bank a személyi kölcsön igényléshez fizetési számlakivonatként elektronikus fizetési számlakivonatot (e-számlakivonat) is elfogad az alábbiak alapján:  
Amennyiben az ügyfél rendelkezik a lakossági fizetési számlájához internetbank szolgáltatással, úgy az eredeti fizetési számlakivonat helyett elfogadható az e-
számlakivonat is, amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy azt a személyi kölcsön igénylés helyszínén elhelyezett számítógépről, internetbankjába történő belépés 
útján a helyszínen kinyomtatja (amennyiben ez a lehetőség a személyi kölcsön igénylés helyszínéül szolgáló üzlethelységben biztosított az ügyfél számára). Az e-
számlakivonat elfogadásának további feltétele, hogy a kinyomtatott e-számlakivonat összes oldalát a hitelügyintéző saját aláírásával, saját nevével és ügyintézői 
kódjával olvashatóan, a nyomtatás napjának dátumával ellátja. Az üzletben történő internetbank belépés kapcsán esetlegesen előforduló visszaélésekért és 
kockázatokért a Budapest Bank nem vállal kártérítési felelősséget. Az internetbank belépéssel járó kockázatok alapján az ügyfél dönthet, hogy az igényléshez e-
számlakivonat helyett eredeti, vagy Bank által hitelesített fizetési számlakivonatot nyújt be. 
Ennek benyújtásától a Bank eltekint, kizárólag alkalmazottak és nyugdíjasok esetén, ha az ügyfél készpénzben kapja a havi rendszeres jövedelmét és nem 
rendelkezik számlamúlttal, de a Kölcsönszerződéssel egy időben Budapest Bank lakossági Fizetési számlát nyit. 

 
Jövedelemigazolás: 
ha Ön alkalmazott: munkáltatói igazolás (Budapest Bankos vagy azzal megegyező tartalmú formanyomtatványon). 

ha Ön vállalkozó: NAV (APEH) által kiállított jövedelemigazolás és NAV adóigazolás. 

ha Ön nyugdíjas: NYUFIG éves igazolás. 

57 év alatti nyugdíjasok esetén a fentieken túl szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása is 

ha Ön őstermelő: NAV jövedelemigazolás, NAV adóigazolás, valamint ezek mellé őstermelői igazolvány és betétlap 

 

Telefonszámla-levél:  

 Vezetékes telefon: saját névre vagy a személyi igazolványban / lakcímkártyán bejegyzett címre szóló, melyről a legutolsó havi telefonszámla-levél 
benyújtása kötelező. 

 Feltöltőkártyás mobiltelefon: legalább egy éve meglévő, amely az ügyfél nevére vagy a személyi igazolványban / lakcímkártyán bejegyzett címére szól, s 
mindezt a szolgáltatóval kötött szerződéssel kötelezően alá tudja támasztani. 
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Szolgáltatóval szóban kötött szerződéses mobil telefon esetén: kötelező a szolgáltató által lepecsételt szóbeli szerződés leirata, mely tartalmazza az igénylő 
nevét vagy címét, az aktivitás dátumát és a telefonszámot. 

 Előfizetéses mobiltelefon: saját névre vagy a személyi igazolványban / lakcímkártyán bejegyzett címre szóló, melyről a legutolsó havi telefonszámla-levél 
bekérhető a bírálat során. 

 Céges mobiltelefon: Saját névre vagy a személyi igazolványban / lakcímkártyán bejegyzett címére szóló, utolsó havi telefonszámla levél összes oldala 
bekérhető a bírálat során. Cég nevére szóló céges mobil esetén szabadformátumú írásos nyilatkozat a cég részéről a kizárólagos telefonhasználatról, mely 
bekérhető a bírálat során.  

 

A TESCO PRÉMIUM KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS: 
 

Fizetési számlakivonat: 

Igénylést megelőző két havi, eredeti, vagy Bank által hitelesített másolat vagy 

A Bank a személyi kölcsön igényléshez fizetési számlakivonatként elektronikus fizetési számlakivonatot (e-számlakivonat) is elfogad az alábbiak alapján:  
Amennyiben az ügyfél rendelkezik a lakossági fizetési számlájához internetbank szolgáltatással, úgy az eredeti fizetési számlakivonat helyett elfogadható az e-
számlakivonat is, amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy azt a személyi kölcsön igénylés helyszínén elhelyezett számítógépről, internetbankjába történő belépés 
útján a helyszínen kinyomtatja (amennyiben ez a lehetőség a személyi kölcsön igénylés helyszínéül szolgáló üzlethelységben biztosított az ügyfél számára). Az e-
számlakivonat elfogadásának további feltétele, hogy a kinyomtatott e-számlakivonat összes oldalát a hitelügyintéző saját aláírásával, saját nevével és ügyintézői 
kódjával olvashatóan, a nyomtatás napjának dátumával ellátja. Az üzletben történő internetbank belépés kapcsán esetlegesen előforduló visszaélésekért és 
kockázatokért a Budapest Bank nem vállal kártérítési felelősséget. Az internetbank belépéssel járó kockázatok alapján az ügyfél dönthet, hogy az igényléshez e-
számlakivonat helyett eredeti, vagy Bank által hitelesített fizetési számlakivonatot nyújt be. 
Ennek benyújtásától a Bank eltekint, kizárólag alkalmazottak és nyugdíjasok esetén, ha az ügyfél készpénzben kapja a havi rendszeres jövedelmét és nem 
rendelkezik kéthavi számlamúlttal, de a Kölcsönszerződéssel egy időben Budapest Bank lakossági Fizetési számlát nyit. 
 
Jövedelemigazolás: 

ha Ön alkalmazott: munkáltatói igazolás (Budapest Bankos vagy azzal megegyező tartalmú formanyomtatványon). A munkáltatói igazolás kiváltható az elmúlt 3 
hónap fizetésiszámla-kivonatával (eredeti vagy Bank által hitelesített másolat), melyeken minimum 3 beazonosítható munkabér jóváírás látszódik.  

ha Ön vállalkozó: NAV (APEH) által kiállított jövedelemigazolás és NAV adóigazolás. 

ha Ön nyugdíjas: NYUFIG éves igazolás. 

57 év alatti nyugdíjasok esetén a fentieken túl szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása is 

ha Ön őstermelő: NAV jövedelemigazolás, NAV adóigazolás, valamint ezek mellé őstermelői igazolvány és betétlap 

 

Telefonszámla-levél:  
Telefonszámla-levél benyújtása az igényléshez nem szükséges 

 
A TESCO HITELKIVÁLTÓ KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS: 
Zártvégű fedezetlen kölcsön kiváltás esetén (személyi kölcsön, áruhitel, autófinanszírozás) szükséges az igényléshez egy igazolás (teljes előtörlesztésre vonatkozó 
igazolás), mely tartalmazza a kiváltáshoz szükséges fennálló tartozás összegét, a számlaszámot, melyre a tartozást utalni szükséges a szerződés lezárásához és az 
esedékességet – mely a kiállítástól számítottan még legalább 15 napig érvényes -, ameddig a tartozásnak a megadott számlaszámra meg kell érkeznie, valamint 
azt, hogy nincs késedelmes tartozás. 700.000 Ft feletti hitelösszeg igénylése esetén az előzőeken felül szükséges igazolni, hogy a kiváltandó kölcsön esetében az 
elmúlt 6 hónapban nem volt 30 napot meghaladó tartozás, amennyiben a kiváltandó hitel még nincs 6 hónapos, akkor a teljes hiteltörténet időszakára 
vonatkozóan. Az ügyfél részére jóváhagyott kölcsön folyósításának napján lejáró, vagy már korábban lejárt határidejű igazolás alapján a Bank kölcsönfolyósítás 
nem végez.  Ebben az esetben az ügyfél köteles a fentebb rögzített követelményeknek megfelelő új igazolást benyújtani a Bankhoz, a kölcsön folyósítására a fenti 
előírásoknak megfelelő igazolás Bankhoz történő benyújtását követően kerül sor. 
A bank a kiváltandó kölcsönök tekintetében az ügyfél által benyújtott igazoláson feltüntetett tartozás összegét az igazoláson szereplő hitelszámla-számra fogja 
utalni az igazolásban rögzített egyéb előírások megtartása mellett. Az esetleges, kiváltáson felüli szabad kölcsön részt bankunk az Ön által a szerződésen 
megadott folyósítási számlaszámra utalja.  
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A TESCO HITELKIVÁLTÓ KÖLCSÖNHÖZ ÉS HITELKIVÁLTÁS ESETÉN A TESCO PRIVÁT KÖLCSÖN EXPRESSZHEZ ÉS A TESCO PRÉMIUM KÖLCSÖNHÖZ, VALAMINT A 
TESCO HITELKIVÁLTÓ AJÁNLATHOZ ÉS A TESCO PRIVÁT KÖLCSÖNHÖZ (AO) KAPCSOLÓDÓ TÖBBLET DOKUMENTÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS, KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI TESCO 
ÁRUHÁZAKBAN ELINDÍTOTT IGÉNYLÉSEK ESETÉN: 

 
Boltkód ÁRUHÁZ/boltszám Cím 

T1014 T2016 Aréna Plaza 41014 1087 Budapest, Kerepesi út 9. 

T1015 T2018 Vecsés 41015 2220 Vecsés, Fő út 246-248. 

T1045 T2045 Balatonfüred 41045 8230 Széchenyi István u. 55. 

T1400 T2403 Fogarasi 41400 1149 Budapest, Pillangó u. 15. 

T1410 T2411 Kaposvár 41410 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 13. 

T1420 T2420 Szeged 41420 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. 

T1430 T2430 
Székesfehérvár 

41430 
8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi utca 1. 

T1440 T2441 Nyíregyháza 41440 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út. 36. 

T1450 T2451 Miskolc 41450 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 103. 

T1460 T2461 Debrecen 41460 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11. 

T1470 T2471 Pécs 41470 7634 Pécs, Makay István út 5. 

T1480 T2480 Kecskemét 41480 6000 Kecskemét, Talfája 1. 

T1490 T2491 Eger 41490 3300 Eger, Rákóczi út 100. 

T1500 T2500 Szombathely 41500 9700 Szombathely, Zanati utca 70. 

T1510 T2510 Veszprém 41510 8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3. 

T1520 T2521 Budaörs 41520 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3 

T1540 T2540 Megapark 41540 1204 Budapest, Mártírok útja 281. 

T1570 T2571 Győr 41570 9012 Győr, Királyszék u. 33. 

T1580 T2581 Békéscsaba 41580 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68. 

T1590 T2591 Tatabánya 41590 2800 Tatabánya, Bláthy Ottó utca 1. 

T1600 T2601 Szekszárd 41600 7100 Szekszárd, Tartsay V. utca 40. 

T1610 T2610 Zalaegerszeg 41610 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 1. 

T1640 T2641 Váci út 41640 1138 Budapest, Gács u. 3. 

T1700 T2701 Dunaújváros 41700 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6. 

T1710 T2710 Campona 41710 1222 Budapest, Nagytétényi u 35. 

T1730 T2731 Gyöngyös 41730 3200 Gyöngyös, Vásár u. 2.  

T1059 - Köki Terminál 41059 1191 Budapest, Vak Bottyán utca HRSZ: 163 205/20 

T1650 T2650 Baja 41650 6500 Baja, Gránátos u. 11. 

 
Fizetési számlakivonat: 
Igénylést megelőző utolsó egy havi eredeti, vagy Bank által hitelesített másolat vagy 

A Bank a személyi kölcsön igényléshez fizetési számlakivonatként elektronikus fizetési számlakivonatot (e-számlakivonat) is elfogad az alábbiak alapján:  
Amennyiben az ügyfél rendelkezik a lakossági fizetési számlájához internetbank szolgáltatással, úgy az eredeti fizetési számlakivonat helyett elfogadható az e-
számlakivonat is, amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy azt a személyi kölcsön igénylés helyszínén elhelyezett számítógépről, internetbankjába történő belépés 
útján a helyszínen kinyomtatja (amennyiben ez a lehetőség a személyi kölcsön igénylés helyszínéül szolgáló üzlethelységben biztosított az ügyfél számára). Az e-
számlakivonat elfogadásának további feltétele, hogy a kinyomtatott e-számlakivonat összes oldalát a hitelügyintéző saját aláírásával, saját nevével és ügyintézői 
kódjával olvashatóan, a nyomtatás napjának dátumával ellátja. Az üzletben történő internetbank belépés kapcsán esetlegesen előforduló visszaélésekért és 
kockázatokért a Budapest Bank nem vállal kártérítési felelősséget. Az internetbank belépéssel járó kockázatok alapján az ügyfél dönthet, hogy az igényléshez e-
számlakivonat helyett eredeti, vagy Bank által hitelesített fizetési számlakivonatot nyújt be. 
Ennek benyújtásától a Bank eltekint, kizárólag alkalmazottak és nyugdíjasok esetén, ha az ügyfél készpénzben kapja a havi rendszeres jövedelmét és nem 
rendelkezik számlamúlttal, de a Kölcsönszerződéssel egy időben Budapest Bank lakossági Fizetési számlát nyit. 
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Jövedelemigazolás: 

ha Ön alkalmazott: munkáltatói igazolás (Budapest Bankos vagy azzal megegyező tartalmú formanyomtatványon), mely kiváltható az elmúlt 3 hónap fizetési 
számlakivonatával (eredeti vagy Bank által hitelesített másolat vagy fentebb, a fizetési számlakivonat részben meghatározott módon kinyomtatott elektronikus 
fizetési számlakivonat), melyeken beazonosítható munkabér jóváírás látszódik. 

ha Ön vállalkozó: NAV (APEH) által kiállított jövedelemigazolás és NAV adóigazolás. 

ha Ön nyugdíjas: NYUFIG éves igazolás. 

57 év alatti nyugdíjasok esetén a fentieken túl szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása is 

ha Ön őstermelő: NAV jövedelemigazolás, NAV adóigazolás, valamint ezek mellé őstermelői igazolvány és betétlap 

 
 A nem Budapest Banknál fennálló hitelkártya vagy folyószámla-hitelkeret kiváltásához kapcsolódó többlet dokumentációs feltételek: 

Hitelkártya vagy folyószámla-hitelkeret kiváltás esetén, az igényléshez a kiváltandó hitelt tartalmazó utolsó havi hitelkártya-, ill. fizetési számlakivonatot kérünk. 
  

 A nem Budapest Banknál fennálló autófinanszírozás, jelzáloghitel kiváltásához kapcsolódó többlet dokumentációs feltételek: 

Autófinanszírozás, Jelzáloghitel kiváltása esetén szükséges az igényléshez egy igazolás (teljes előtörlesztésre vonatkozó igazolás), mely tartalmazza a kiváltáshoz 
szükséges fennálló tartozás összegét, a számlaszámot, melyre a tartozást utalni szükséges a szerződés lezárásához és az esedékességet – mely a kiállítástól 
számítottan még legalább 15 napig érvényes -, ameddig a tartozásnak a megadott számlaszámra meg kell érkeznie.  
Az ügyfél részére jóváhagyott kölcsön folyósításának napján lejáró, vagy már korábban lejárt határidejű igazolás alapján a Bank kölcsönfolyósítást nem végez. 
Ebben az esetben az ügyfél köteles a fentebb rögzített követelményeknek megfelelő új igazolást benyújtani a Bankhoz, a kölcsön folyósítására az fenti 
előírásoknak megfelelő igazolás Bankhoz történő benyújtását követően kerülhet sor. 
 

 A nem Budapest Banknál fennálló Személyi Kölcsön, Áruhitel kiváltásához kapcsolódó többlet dokumentációs feltételek: 

Az igényléshez az alábbiak egyikét szükséges benyújtani: 

 kiváltandó hitel szerződése, vagy 

 kiváltandó hitel befizetését igazoló szelvény, vagy 

 fizetési számlakivonat, amiről a kiváltandó hitelt törlesztik, vagy 

 kiváltandó hitelről szóló éves értesítő 
 
 A Budapest Banknál fennálló hitelek kiváltásához kapcsolódó többlet dokumentációs feltételek: 

 Személyi Kölcsön, Áruhitel, Autóhitel: igényléshez nem szükséges többlet dokumentációt benyújtani 

 Hitelkártya, Folyószámla-hitelkeret: megszüntető nyilatkozat szükséges 

 Jelzáloghitel: végtörlesztési igazolás szükséges 
Az itt fel nem sorolt, Budapest Banknál fennálló hitelek kiváltásához Tesco Személyi Kölcsön nem igényelhető. 

 
AZ AJÁNLATI LEVELES KONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓS FELTÉTELEK: 
 
Jövedelemigazolás:  
ha Ön alkalmazott, a hitelbírálati folyamat gyorsítható: munkáltatói igazolással (Budapest Bankos vagy azzal megegyező tartalmú formanyomtatványon), vagy az 
igénylést megelőző utolsó havi eredeti fizetési számlakivonat, vagy Bank által hitelesített másolat, melyre a jövedelme érkezik 

ha Ön vállalkozó, kötelező: NAV (APEH) által kiállított jövedelemigazolás és NAV adóigazolás 

ha Ön nyugdíjassá vált előző igénylése óta, kötelező: NYUFIG éves igazolás;  

57 év alatti nyugdíjasok esetén a fentieken túl szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása is 

ha Ön őstermelő: NAV jövedelemigazolás, NAV adóigazolás, valamint ezek mellé őstermelői igazolvány és betétlap 

 

A TESCO HITELKIVÁLTÓ AJÁNLATHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS: 
Zártvégű fedezetlen kölcsön kiváltás esetén (személyi kölcsön, áruhitel, autófinanszírozás) szükséges az igényléshez egy igazolás (teljes előtörlesztésre vonatkozó 
igazolás), mely tartalmazza a kiváltáshoz szükséges fennálló tartozás összegét, a számlaszámot, melyre a tartozást utalni szükséges a szerződés lezárásához és az 
esedékességet – mely a kiállítástól számítottan még legalább 15 napig érvényes -, ameddig a tartozásnak a megadott számlaszámra meg kell érkeznie, valamint 
azt, hogy nincs késedelmes tartozás. 1.500.000 Ft feletti hitelösszeg igénylése esetén az előzőeken felül szükséges igazolni, hogy a kiváltandó kölcsön esetében az 
elmúlt 6 hónapban nem volt 30 napot meghaladó tartozás, amennyiben a kiváltandó hitel még nincs 6 hónapos, akkor a teljes hiteltörténet időszakára 
vonatkozóan. Az ügyfél részére jóváhagyott kölcsön folyósításának napján lejáró, vagy már korábban lejárt határidejű igazolás alapján a Bank kölcsönfolyósítást 
nem végez.  Ebben az esetben az ügyfél köteles a fentebb rögzített követelményeknek megfelelő új igazolást benyújtani a Bankhoz, a kölcsön folyósítására a fenti 
előírásoknak megfelelő igazolás Bankhoz történő benyújtását követően kerül sor. 
 
A Bank a hitelbírálat során egyéb dokumentumokat is bekérhet. 
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EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS  
 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A 
THM meghatározása forintban teljesített fizetések figyelembevételével került sor. A szerződésben rögzített THM az Ügyfél részére jóváhagyott hitelösszegre és 
futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM:  
- a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát  
- a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását feltételezi.  
 

 Előtörlesztés menete: az Ügyfél előtörlesztési szándékát 10 Banki nappal a következő esedékesség előtt személyesen szóban vagy telefonon köteles 
bejelenteni. Az előtörlesztés során fizetendő: az előtörlesztési díj, a megkezdett hónap kamata, a fennálló tőketartozás és egyéb esedékes díjak (ha van, az 
előtörlesztésig esedékes, még meg nem fizetett adminisztrációs díj, kezelési díj). Amennyiben az Ügyfél rendelkezik Hitelfedezeti Biztosítási Csomaggal, 
előtörlesztés esetén az adott havi szolgáltatási díjat is meg kell fizetnie.  

 

 Részleges előtörlesztés menete: Az Ügyfél részleges előtörlesztési szándékát személyesen, vagy telefonon köteles bejelenteni. A részleges előtörlesztés 
során fizetendő minimum összeg a részleges előtörlesztési díj, illetve egyhavi törlesztőrészlet.  

 

 A díjak és költségek tekintetében a mindenkor hatályos TESCO Személyi Kölcsön termékcsalád Díjhirdetmény lakossági ügyfelek részére az irányadó.  
 
TESCO PRIVÁT KÖLCSÖN EXPRESSZ 

Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hó) 
Kamat 

(%) 
Adminisztrációs 

díj (%) 
Egyszeri kezelési díj 

(%) 
THM 
(%) 

A THM számítás alapja 

200.000-700.000 24-60 22,1 0,0 0,0 24,9 500.000 Ft hitelösszeg 36 hónap futamidőre 

 
TESCO PRÉMIUM KÖLCSÖN 

Hitelösszeg Futamidő (hó) 
Kamat 

(%) 
Adminisztrációs 

díj (%) 
Egyszeri 

kezelési díj (%) 
THM 
(%) 

A THM számítás alapja 

700.000-1.490.000 6-84 11,9 0,0 0,0 12,8 1.490.000 Ft hitelösszeg 60 hónap futamidőre 

1.500.000-2.990.000 6-84 9,9 0,0 0,0 10,5 2.990.000 Ft hitelösszeg 60 hónap futamidőre 

3.000.000-6.000.000 6-84 7,5 0,0 0,0 7,9 3.000.000 Ft hitelösszeg 60 hónap futamidőre 

 

TESCO HITELKIVÁLTÓ KÖLCSÖN 

Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hó) 
Kamat 

(%) 
Adminisztrációs 

díj (%) 
Egyszeri kezelési díj 

(%) 
THM 
(%) 

A THM számítás alapja 

250.000 – 590.000 24-72 18,5 0,0 0,0 20,5 500.000 Ft hitelösszeg 36 hónap futamidőre 

600.000- 2.000.000 24-72 14,9 0,0 0,0 16,2 2.000.000 Ft hitelösszeg 60 hónap futamidőre 

 
 
A TESCO PRÉMIUM KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
2018.01.01. – 2018.01.31. közötti, a Tesco Pénzügyi Partner Pulttal rendelkező hipermarketekben elérhető Tesco Prémium igénylésekre vonatkozik. A 3 millió Ft 
felett igényelt és jóváhagyott kölcsönösszeg esetén a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában az Ügyfél Budapest Bank Lakossági forint fizetési számlával 
vagy Befektetési Kártyával (továbbiakban Fizetési számla) rendelkezik és a kölcsön futamideje alatt rendszeres havi jövedelmét (legalább az aktuális 
minimálbérnek megfelelő összeget), a Fizetési számlára utaltatja, valamint a kölcsön törlesztését az igényléshez fizetési számlamúltként benyújtott, bármely 
magyarországi hitelintézetnél vezetett fizetési számláról indított állandó átutalás vagy ugyanerre a fizetési számlára adott csoportos beszedési megbízás útján 
teljesíti. Az ügyfél a Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, hogy az előzőekben részletezett feltételeknek a kölcsön teljes futamideje alatt megfelel, 
illetve azokat fenntartja. 

Ugyanezen szabályok vonatkoznak arra az esetre is (3 millió Ft felett igényelt és jóváhagyott kölcsönösszeg esetén), amikor az ügyfél a kedvezőbb kondíciók 
elérése érdekében, kifejezetten a Kölcsönszerződéssel egy időben Prémium Plusz (PP1) lakossági fizetési számlacsomagot nyit. A 0 Ft-os havi számlavezetési díj 
feltétele min. 250 000 Ft összegű havi rendszeres jóváírás, elektronikus kivonat és a minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás. A számlacsomag számlavezetési 
díja papír alapú kivonattal és minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlással 100 Ft, elektronikus kivonattal, de a minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás 
hiányában 180 Ft, míg papír alapú kivonattal és a minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás hiányában 280 Ft. A további részleteket a Bank lakossági forint 
számlavezetési hirdetménye tartalmazza. EBKM: 0,00%. A fenti konstrukciók THM-jeinek meghatározása során, a Prémium Plusz (PP1) számlacsomag 
legkedvezőbb havi számlavezetési díja, 0 Ft, került figyelembe vételre.  

Fizetés módjaként kizárólag átutalás (csoportos beszedési megbízás vagy állandó átutalás) választható. 
 
A fent megnevezett konstrukcióra vonatkozó kondíciók és feltételek 2018.01.01. – 2018.01.31. között hatályosak. 

A TESCO HITELKIVÁLTÓ KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A konstrukció csak hitelkiváltás céljából vehető igénybe, az ügyfél terhelhetőségét figyelembe véve, akár a hitelkiváltáson felüli szabadon felhasználható résszel 
is. A hitelkiváltás kizárólag zártvégű fedezetlen kölcsön kiváltására (személyi kölcsön, áruhitel, autófinanszírozás) vehető igénybe, amennyiben a teljes fennálló 
tartozás kiváltásra kerül. A konstrukció nem vehető igénybe a Budapest Banknál fennálló kölcsönök kiváltására.  

A bank a kiváltandó kölcsönök tekintetében az ügyfél által benyújtott igazoláson feltüntetett tartozás összegét az igazoláson szereplő hitelszámla-számra fogja 
utalni az igazolásban rögzített egyéb előírások megtartása mellett. Az esetleges, kiváltáson felüli szabad kölcsön részt bankunk az Ön által a szerződésen 
megadott folyósítási számlaszámra utalja.  
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A TESCO HITELKIVÁLTÓ KÖLCSÖNHÖZ ÉS HITELKIVÁLTÁS ESETÉN A TESCO PRIVÁT KÖLCSÖN EXPRESSZHEZ ÉS A TESCO PRÉMIUM KÖLCSÖNHÖZ, VALAMINT A 
TESCO HITELKIVÁLTÓ AJÁNLATHOZ ÉS A TESCO PRIVÁT KÖLCSÖNHÖZ (AO) KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS, KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI TESCO ÁRUHÁZAKBAN ELINDÍTOTT 
IGÉNYLÉSEK ESETÉN: 

 

Boltkód ÁRUHÁZ/boltszám Cím 

T1014 T2016 Aréna Plaza 41014 1087 Budapest, Kerepesi út 9. 

T1015 T2018 Vecsés 41015 2220 Vecsés, Fő út 246-248. 

T1045 T2045 Balatonfüred 41045 8230 Széchenyi István u. 55. 

T1400 T2403 Fogarasi 41400 1149 Budapest, Pillangó u. 15. 

T1410 T2411 Kaposvár 41410 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 13. 

T1420 T2420 Szeged 41420 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. 

T1430 T2430 
Székesfehérvár 

41430 
8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi utca 1. 

T1440 T2441 Nyíregyháza 41440 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út. 36. 

T1450 T2451 Miskolc 41450 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 103. 

T1460 T2461 Debrecen 41460 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11. 

T1470 T2471 Pécs 41470 7634 Pécs, Makay István út 5. 

T1480 T2480 Kecskemét 41480 6000 Kecskemét, Talfája 1. 

T1490 T2491 Eger 41490 3300 Eger, Rákóczi út 100. 

T1500 T2500 Szombathely 41500 9700 Szombathely, Zanati utca 70. 

T1510 T2510 Veszprém 41510 8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3. 

T1520 T2521 Budaörs 41520 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3 

T1540 T2540 Megapark 41540 1204 Budapest, Mártírok útja 281. 

T1570 T2571 Győr 41570 9012 Győr, Királyszék u. 33. 

T1580 T2581 Békéscsaba 41580 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68. 

T1590 T2591 Tatabánya 41590 2800 Tatabánya, Bláthy Ottó utca 1. 

T1600 T2601 Szekszárd 41600 7100 Szekszárd, Tartsay V. utca 40. 

T1610 T2610 Zalaegerszeg 41610 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 1. 

T1640 T2641 Váci út 41640 1138 Budapest, Gács u. 3. 

T1700 T2701 Dunaújváros 41700 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6. 

T1710 T2710 Campona 41710 1222 Budapest, Nagytétényi u 35. 

T1730 T2731 Gyöngyös 41730 3200 Gyöngyös, Vásár u. 2.  

T1059 - Köki Terminál 41059 1191 Budapest, Vak Bottyán utca HRSZ: 163 205/20 

T1650 T2650 Baja 41650 6500 Baja, Gránátos u. 11. 

 
 
Tesco Hitelkiváltó Kölcsön konstrukcióban kizárólag a nem Budapest Banknál fennálló személyi kölcsön, áruhitel, autóhitel, jelzáloghitel és rulírozó hitel 
(folyószámla- és/vagy hitelkártya hitelkeret) kiváltása lehetséges.  
 
A fenti konstrukciókban a hitelkiváltáson felül kizárólag akkor igényelhető szabadrész, ha a hitelkiváltási igényt megelőzően nem történt hitelkártya vagy áruhitel 
igénylés jóváhagyása az ügyfél részére. 

Az esetleges, kiváltáson felüli szabad kölcsön részt Bankunk az Ön által a szerződésen megadott folyósítási számlaszámra utalja. 

 
 A nem Budapest Banknál fennálló személyi kölcsön, áruhitel, hitelkártya vagy folyószámla-hitelkeret kiváltásához kapcsolódó kiegészítés: 

A Bank a kiváltandó személyi kölcsön(ök), áruhitel(ek) tekintetében az ügyfél által benyújtott dokumentumo(ko)n szereplő hitelszámla-szám(ok)ra avagy 
törlesztési számlaszám(ok)ra fogja utalni a kiváltandó hitel  visszafizetéséhez megállapított összeget, annak problémamentes lezárása érdekében.  
A bank a kiváltandó folyószámla- és/vagy hitelkártya hitelkeret tekintetében az utolsó havi, kiváltandó hitelt tartalmazó számlakivonaton szereplő hitelszámla-
számra fogja utalni a teljes hitelkeretnek megfelelő összeget, annak problémamentes lezárása érdekében. Amennyiben a tényleges tartozás alacsonyabb, mint a 
Bank által utalt összeg, és így a hitelen/hitelszámlán túlfizetés keletkezik, úgy ezen túlfizetés összegének kiadását az ügyfél a kiváltott hitelt/hitelkeretet 
nyilvántartó pénzügyi szolgáltatónál kezdeményezheti. Amennyiben a tényleges tartozás magasabb, mint az utalt összeg, az ügyfél vállalja, hogy a különbözetet 
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megfizeti a kiváltott hitelt nyilvántartó pénzügyi szolgáltatónak, hogy ezzel biztosítsa a kiváltott hiteltartozás maradéktalan visszafizetését és az ahhoz tartozó 
hitelszámla megszűnését.  

Az ügyfél vállalja, hogy: 

 a kiváltandó hitel(ei)t/hitelkeret(ek)et a Bank által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány használatával felmondja, és a kiváltandó hitel(ei)/ 
hitelkeret(ek) felmondásra vonatozó nyilatkozatát a hiteligényléssel egyidejűleg a Bank részére átadja  

 meghatalmazza a Budapest Bankot, hogy nevében eljárhasson a kiváltandó hitel(ei)nek/ hitelkeret(ei)nek a lezárása érdekében a hitelt nyilvántartó 
pénzügyi szolgáltatónál - Bank által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány használatával -, és ezen meghatalmazását a hiteligényléssel egyidejűleg 
a Bank részére átadja 

 a kölcsönösszeg(ek)/hitelösszeg(ek) Bank általi folyósítását követő 30 napon belül a kiváltott hitel(eke)t/ hitelkeret(ek)et megszünteti és ezt a tényt a Bank 
felé hitelt érdemlően (pl. pénzügy szolgáltató által kiállított lezáró levél bank részére történő bemutatásával) igazolja, ellenkező esetben a Bank jogosult a 
kölcsönszerződést felmondani, melynek részleteit a kölcsönszerződéshez kapcsolódó kiegészítés tartalmazza.  
 
 A nem Budapest Banknál fennálló autófinanszírozás, jelzáloghitel kiváltásához kapcsolódó kiegészítés: 

A Bank a kiváltandó kölcsön(ök) tekintetében az ügyfél által benyújtott igazoláson feltüntetett tartozás összegét az igazoláson szereplő hitelszámla-számra fogja 
utalni az igazolásban rögzített egyéb előírások megtartása mellett. Amennyiben a tényleges tartozás alacsonyabb, mint a Bank által utalt összeg, és így a hitelen 
túlfizetés keletkezik, úgy ezen túlfizetés összegének kiadását az ügyfél a kiváltott hitelt nyilvántartó pénzügyi szolgáltatónál kezdeményezheti. Amennyiben a 
tényleges tartozás magasabb, mint az utalt összeg, az ügyfél vállalja, hogy a különbözetet megfizeti a kiváltott hitelt nyilvántartó pénzügyi szolgáltatónak, hogy 
ezzel biztosítsa a kiváltott hiteltartozás maradéktalan visszafizetését és az ahhoz tartozó hitelszámla megszűnését. 
 

 A Budapest Banknál fennálló hitelek kiváltásához kapcsolódó kiegészítés: 
 

Amennyiben a tényleges tartozás alacsonyabb, mint a Bank által utalt összeg, és így a hitelen túlfizetés keletkezik, úgy ezen túlfizetés összegének ügyfél részére 
történő rendelkezésre bocsátása iránt a Bank a kiváltott hitel lezárást követően intézkedik. Amennyiben a tényleges tartozás magasabb, mint az utalt összeg, az 
ügyfél vállalja, hogy a különbözetet megfizeti a Banknak, hogy ezzel biztosítsa a kiváltott hiteltartozás maradéktalan visszafizetését és az ahhoz tartozó 
hitelszámla megszűnését. 
 
Amennyiben nem a fent meghatározott Tesco Áruházakban indítja az ügyfél az igénylést, akkor a Tesco Hitelkiváltó Kölcsön konstrukcióban maximum 1.500.000 
Ft hitelösszeg igényelhető.  
 
AZ AJÁNLATI LEVELES KONSTRUKCIÓK 
 
TESCO PRIVÁT KÖLCSÖN (AO) 

Hitelösszeg (Ft) 
Futamidő 

(hó) 
Kamat (%) 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj (%) 

THM (%) A THM számítás alapja 

200.000-490.000 12-60 22,1 0,0 0,0 24,9 490.000 Ft hitelösszeg 36 hónap futamidőre 

500.000-690.000 12-72 22,1 0,0 0,0 24,9 500.000 Ft hitelösszeg 36 hónap futamidőre 

700.000-2.990.000 12-84 22,1 0,0 0,0 24,9 2.990.000 Ft hitelösszeg 60 hónap futamidőre 

 
TESCO HITELKIVÁLTÓ AJÁNLAT 

Hitelösszeg (Ft) 
Futamidő 

(hó) 
Kamat (%) 

Adminisztrációs 
díj (%) 

Egyszeri 
kezelési díj (%) 

THM (%) A THM számítás alapja 

200.000-490.000 12-60 14,9 0,0 0,0 16,2 490.000 Ft hitelösszeg 36 hónap futamidőre 

500.000-690.000 12-72 14,9 0,0 0,0 16,2 500.000 Ft hitelösszeg 36 hónap futamidőre 

700.000-2.990.000 12-84 14,9 0,0 0,0 16,2 2.990.000 Ft hitelösszeg 60 hónap futamidőre 

 
 
KIEGÉSZÍTÉS AZ AJÁNLATI LEVELES KONSTRUKCIÓKHOZ: 
A fenti ajánlati leveles konstrukciókra az az Ügyfél jogosult, akit a Tesco-Global Áruházak Zrt. személyre szóló ajánlattal megkeres. 
 
A TESCO HITELKIVÁLTÓ AJÁNLAT KONSTRUKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS: 
A Tesco Hitelkiváltó ajánlatra az az Ügyfél jogosult, akit a Tesco-Global Áruházak Zrt. személyre szóló ajánlattal megkeres. 

A konstrukció csak hitelkiváltás céljából vehető igénybe, az ügyfél terhelhetőségét figyelembe véve, akár a hitelkiváltáson felüli szabadon felhasználható résszel 
is. A hitelkiváltás kizárólag zártvégű fedezetlen kölcsön kiváltására (személyi kölcsön, áruhitel, autófinanszírozás) vehető igénybe, amennyiben a teljes fennálló 
tartozás kiváltásra kerül. A konstrukció nem vehető igénybe a Budapest Banknál fennálló kölcsönök kiváltásra. 

A bank a kiváltandó kölcsönök tekintetében az ügyfél által benyújtott igazoláson feltüntetett tartozás összegét az igazoláson szereplő hitelszámla-számra fogja 
utalni az igazolásban rögzített egyéb előírások megtartása mellett. Az esetleges, kiváltáson felüli szabad kölcsön részt bankunk az Ön által a szerződésen 
megadott folyósítási számlaszámra utalja.  
 


