
 
 

 
Ügyféltájékoztató 

Jogsit Nekem Termékcsomag 
Akciós Személyi kölcsönnel 

 
Cél meghatározása: A, B, M vagy egyéb kategóriás jogosítvány megszerzéséhez előtakarékossági 

lehetőséget és kedvezményes kamatkondícióval személyi kölcsönt biztosítunk. 
Ki veheti igénybe/ 
igénybevétel feltételei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• természetes személyek igényelhetik 14 éves kortól, akik az Általános Iskola 8. 
osztályát sikeresen elvégezték. 

• Kiskorú igénylő esetében szülői kezességvállalása vagy Adóstársként történő 
bevonása szükséges. 

• munkahellyel, rendszeres, igazolható jövedelemmel rendelkezik 
• kiskorú igénylő esetén a szülő/k jövedelemigazolása szükséges   
• a termékcsomag az alábbi termékeket tartalmazza, melyet a Monor és Vidéke 

Takarékszövetkezetnél kell megigényelni: 
Kiskorú igénylő esetében: 

- Takarékpont számlacsomag 
- Előtakarékossági számla (a sajáterő elhelyezéséhez) 
-  „Jogsi” kölcsön (személyi kölcsön) 

A termékcsomagban meghatározott kondíciókat csak akkor veheti igénybe az Ügyfél 
ha a fenti termékekre szerződést kötött és vállalja, hogy a „Jogsi” személyi kölcsön 
lejáratáig  nem szűnteti meg azokat. 
Hitelt maximum 2 éves megtakarítási időszak után vagy a teljes sajáterő elhelyezését 
követően igényelhet. 

A megtakarítás 
futamidejének 
meghatározása:  

Minimum a teljes önerő, azaz a tanfolyam díjának 50%-ának előtakarékossági számlán 
történő elhelyezése, maximum 24 hónap. 

A kölcsön futamidejének 
meghatározása: 

minimum 13 hónap, maximum 36 hónap 

A termékcsomag teljes 
futamideje: 

60 hónap 

A megtakarítás összege:  minimum 2.990.-Ft/hó, maximum a teljes megtakarítás összege 
A kölcsön összeg: A jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó alapoktatási díj 50%-a, maximum 100.000.-

Ft, minimum 20.000.-Ft 
Kondíciók: 
A megtakarítási számla és 
hitelszámla esetében: 

A mindenkor hatályos Jogsit Nekem Termékcsomag  Hirdetménye tartalmazza 

Dokumentum lista: • Kitöltött, aláírt Kölcsönigénylő lap 
• Érvényes személyazonosító okirat, személyre kiállított okmány (személyi 

igazolvány, Adó és Társadalombiztosítási vagy Hatósági Igazolvány), valamint 
Lakcímkártya és egy második, személyére kiállított okmány (jogosítvány vagy 
útlevél). 

      A fenti dokumentumok adóstárs és készfizető kezes esetén is szükségesek. 
• Igazolás a tanfolyamot bonyolító cégtől, a tanfolyam teljes díjáról.  
• Munkáltatói igazolás, amely 30 napnál nem régebbi (alkalmazott esetén max: két 

helyről lehet igazolni), egyéni vállalkozó esetében, aki saját maga vagy családja 
által tulajdonolt cégben alkalmazott, 0-as APEH igazolás az utolsó lezárt évről 30 
nap nem régebbi jövedelemigazolás 

A kölcsön fedezetei 
lehetnek: 

• Készfizető kezesség 
• Felhatalmazó levél visszaigazolása a számlavezető pénzintézetektől az azonnali 

inkasszó lehetőségéről 
 
 



 
Reprezentatív példa az éves ügyleti kamat, kezelési költség és törlesztő részletek nagyságáról az érvényben 

lévő Hirdetmény alapján 
Jogsi hitel 

A kölcsön kondíciói THM-ben szereplő egyéb költségek 

Bruttó kamat (évi) 9,99% 
Fizetési számla havi számlavezetési díja 
220.-Ft/hó 

Kezelési költség nincs Hitel előkészítési díj: 2.000.-Ft 
Teljes hiteldíj mutató 19,80%  
Futamidő 29 hónap  

Kölcsönösszeg 100.000.-Ft  

Havi, annuitásos törlesztőrészlet 3.240.-Ft  
A hitel teljes díja 

A teljes futamidő alatt megfizetendő tőke  100.000.-Ft  
A teljes futamidő alatt megfizetendő kamat   15.371.-Ft  

Számlavezetési költség 9.000.-Ft 
Az Adós által fizetendő teljes tőke- és járulékösszege, a szerződés 
szerinti futamidőre változatlan járulékok felszámításának feltételezése 
mellett 124.371.-Ft   

A fogyasztóvédelemről szóló részletes tájékoztatást megtekinthetik a http:// www.pszaf.hu/fogyasztoknak honlapon 
 

 
Nyitvatartás:      Pénztári nyitva tartás: 

Hétfő            8.00-18.00    Hétfő            8.00-17.00 
Kedd            7.30-16.00       Kedd            8.00-15.00 
Szerda          7.30-16.00    Szerda          8.00-15.00 
Csütörtök      7.30-16.00    Csütörtök      8.00-15.00 

  Péntek          7.30-14.00      Péntek          8.00-13.00    
 
 
 

Ebédidő: 
Hétfőtől – Csütörtökig: 12.00-12.30 

 

E-mail: 

Észrevételek, panaszok: 
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet (Levélcím: 2230 Gyömrő, Szent István u.28.) 

Telefon: 29/530-210, 29/530-211, Fax: 29/530-213 
kozpont@monor.tksz.hu 

Internet elérhetőség: http://www.monor.tksz.hu 
 

 
 

A tájékoztató nem teljes körű, kérjük, hogy további információért forduljon munkatársainkhoz! 
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