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I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
ÁÜF: a Bank Általános Üzleti Feltételei;
ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek a Mentor-Szféra Plusz Programról;
Bank: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.;
Betét Hirdetmény: Lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós
lista és Vállalati ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós lista;
Pénzforgalmi Üzletszabályzat: Betétügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat;
Csatlakozási nyilatkozat: hitelfelvevői nyilatkozat, amelynek a jelen ÁSZF szerinti kitöltésével, aláírásával és
benyújtásával a hitelfelvevő csatlakozik a Programhoz, és vállalja a további, nyilatkozatban és a jelen ÁSZF-ben írt
jogkövetkezményeket;
Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat: a fogyasztóknak nyújtott hitel általános szerződési feltételei;
Hpt.: 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról;
KAP: a Bank Közösségi Adományozási Programja, amelynek keretében a Bank adózott eredményének a Pályázati
felhívásban meghatározott részét a Pályázati felhívásban meghatározott és sikeresen pályázott civil szervezetek részére
kiosztja a Bank ügyfeleinek szavazatai alapján (bővebben a www.magnetbank.hu oldalon);
KAP alapja: a KAP keretében a Bank által évente kiosztható összeg;
Kedvezményezett: a Mentor-Szféra Plusz Betét betétlekötési megbízásában a KHK Kedvezményezettjeként
megjelölhető hitelfelvevő vagy Szféra;
KHK: Közösségi Hiteldíj Kedvezmény;
Mentor hitelfelvevő: azok a Programban résztvevő, fogyasztónak vagy vállalkozásnak minősülő hitelfelvevők, akiket az
ÁSZF hatálya alá tartozó betéttulajdonos betétlekötési megbízásában a KHK Kedvezményezettjeként megjelölhet;
MNB: Magyar Nemzeti Bank;
NetBank Kézikönyv: NetBank Felhasználói Kézikönyv;
OBA: Országos Betétbiztosítási Alap;
Program: a Bank jelen ÁSZF-ben meghatározott Mentor-Szféra Plusz Programja (a jelen ÁSZF-ben ’Program’-ként és
’Mentor-Szféra Plusz Program’-ként is hivatkozott);
ÁSZF hatálybalépésekor hatályos Fogyasztói Üzletszabályzat közösségi hitel, közösségi kamatjóváírás fogalmai;
Szféra: a hitelcél vagy a tevékenység jellege szerint azonos csoportba sorolt Szféra hitelfelvevők megjelölése;
Szféra hitelfelvevő: azok a Programban résztvevő, vállalkozásnak minősülő hitelfelvevők, akik a Szférák valamelyikébe
soroltak, és amely hitelfelvevők Szféráját az ÁSZF hatálya alá tartozó betéttulajdonos betétlekötési megbízásában a KHK
Kedvezményezettjeként megjelölheti;
Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat: a vállalkozások részére nyújtott hitel általános szerződési feltételei.
A jelen ÁSZF-ben külön nem definiált fogalmak a IV. fejezetben felsorolt szerződési feltételekben meghatározott
tartalommal bírnak.
II.

AZ ÁSZF CÉLJA

A jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalja a Bank Mentor-Szféra Plusz Programjának feltételeit, és így áttekinthetővé tegye
a Program lényegét és működését mind a betéttulajdonosok, mind a Programban résztvevő hitelfelvevők számára.
A Mentor-Szféra Plusz Program mindazon banki törekvések összefoglalása, amely a betéttulajdonosok és a hitelfelvevők
összekapcsolására irányul a betétgyűjtés és a hitelkihelyezés folyamatában.
A Program magában foglalja a Mentor-Szféra Plusz betéti terméket, amelyen keresztül a betéttulajdonosok
meghatározott, a Programhoz csatlakozott hitelfelvevőt, vagy Szférát jelölhetnek meg a jelen ÁSZF szerinti Közösségi
Hiteldíj Kedvezmény Kedvezményezettjeként és segíthetik banki forrásból, továbbá magában foglalja azoknak a
hitelfelvevőknek a Közösségi Hiteldíj Kedvezményre jogosultságát is, akik a Programhoz csatlakozva betéttulajdonosok
és a Bank segítségével csökkenthetik a hitelük törlesztési terheit a jelen ÁSZF-ben írtak szerint.
Az ÁSZF ennek megfelelően tartalmazza a Mentor-Szféra Plusz Betétre és a Programhoz csatlakozó hitelfelvevők
Közösségi Hiteldíj Kedvezményére vonatkozó, Programhoz kapcsolódó sajátos szerződési feltételeket is.
III.

TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI HATÁLY

III.1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Mentor-Szféra Plusz Programra, amely magában foglalja
(i) a Mentor-Szféra Plusz Betétet,
(ii) a Mentor-Szféra Plusz Programhoz csatlakozott hitelfelvevők jelen ÁSZF szerinti Közösségi Hiteldíj Kedvezményre
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vonatkozó jogviszonyát.
III.2. A III.1. pontban írtakra tekintettel a jelen ÁSZF személyi hatálya a Mentor-Szféra Plusz Betétek és a Mentor-Szféra
Plusz Programhoz csatlakozott hitelfelvevőkre terjed ki.
IV. IRÁNYADÓ SZABÁLYOK
IV.1. Az ÁSZF tárgyi hatálya alá tartozó betétekre vonatkozó részletes feltételeket a jelen ÁSZF V. fejezete tartalmazza,
a jelen ÁSZF-ben eltérően nem szabályozott kérdésekben pedig a
• betétszerződés,
• keretszerződés
• Betét Hirdetmény,
• Általános Hirdetmény,
• NetBank Kézikönyv,
• Pénzforgalmi ÜSZ,
• ÁÜF;
• a fentiekben meghatározott dokumentumokban hivatkozott egyéb szerződési feltételek és jogszabályok is
irányadóak.
IV.2. A Mentor-Szféra Plusz Programhoz csatlakozott hitelfelvevők Programhoz kapcsolódó jogaira és kötelezettségeire
vonatozó szabályokat a jelen ÁSZF VI. fejezete tartalmazza, a hitelekre ezen kívül változatlanul irányadó
• a hitelnyújtásra vonatkozóan a Bankkal létrejött egyedi szerződés, és az abban hivatkozott egyéb szerződési
feltételek, így különösen
• az adott szerződésre vonatkozó hirdetmények,
• fogyasztók esetében a Fogyasztói Hitel Üzletszabályzat,
• vállalkozások esetében a Vállalkozás Hitel Üzletszabályzat.

V. MENTOR-SZFÉRA PLUSZ BETÉT
Hitelfelvevők Közösségi Hiteldíj Kedvezménye
V.1. A Mentor-Szféra Plusz Betét sajátossága az, hogy azzal a betéttulajdonos egy általa választott hitelfelvevőt, vagy
egy általa választott Szférát a jelen ÁSZF szerinti KHK Kedvezményezettjeként tud megjelölni, úgy, hogy ez a
betéttulajdonos számára nem jelent elvonást a Betét Hirdetményben meghatározott kamatából vagy más szerződési
feltételből, mivel a KHK pénzügyi alapját a Bank biztosítja.
V.2. A betéttulajdonos Mentor-Szféra Plusz Betétre vonatkozó betétszerződést a Betét ÁSZF-ben meghatározottak
szerint köthet azzal, hogy a betétlekötési megbízás kötelező tartalmi eleme a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó hitelfelvevő
vagy Szféra KHK Kedvezményezettjekénti választása, amely nélkül a betét nem köthető le.
V.3. A betéttulajdonos a betétlekötéskor a Programban résztvevő Mentor hitelfelvevőt vagy Szférát jelölhet meg a KHK
Kedvezményezettjeként, betétlekötésenként legfeljebb egyet. A Szféra a hitelcél vagy a tevékenység jellege szerint
azonos csoportba sorolt Szféra hitelfelvevők megjelölése.
V.4. A KHK Kedvezményezett kijelölése a választott Mentor hitelfelvevőre, vagy a választott Szférába tartozó Szféra
hitelfelvevőkre a jelen ÁSZF VI.5-7. pontjában szabályozott jogkövetkezményekkel jár, és az ott részletezett Közösségi
Hiteldíj Kedvezmény illeti meg őket az ÁSZF-ben írt kifizetési feltételek teljesülése esetén.
V.5. A KHK Kedvezményezettjeként megjelölhető Mentor hitelfelvevőket és Szférákat a Bank a weboldalán megjelenő,
kéthetente frissített listában teszi közzé (www.magnetbank.hu), és NetBankon keresztül történő lekötés esetén az erre
szolgáló felületen megjelenő listából választhatóak.
V.6. Ha a hitelfelvevő több hitelével is csatlakozott a Programhoz, a betéttulajdonosnak Mentor hitelfelvevő választása
esetén a KHK-ra jogosult hitelt is meg kell jelölnie.
V.7. A betéttulajdonos a NetBankon kap tájékoztatást arról, hogy a betétjéhez kapcsolódóan mekkora összegű KHK-t
számított a Bank az adott kamatfizetési időszak után.
A betét egyéb feltételei
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V.8. A betét csak forintban köthető le, NetBankon keresztül, vagy a Bank bármely fiókjában. Betétet köthet le bármely, a
Betét ÁSZF ’Betéttulajdonos’ fogalmában meghatározottaknak megfelelő személy.
V.9. A leköthető összeg minimumát és maximumát a Betét Hirdetmény tartalmazza. A NetBankon történő lekötés
lépéseit a NetBank Kézikönyv tartalmazza.
V.10. A betét lekötési ideje 3 (három) év. A három éves lekötési idő azon a napon jár le, amely számánál fogva a lekötés
napjának megfelel. Ha ilyen nap a lekötési idő utolsó hónapjában nem szerepel, a lekötési idő utolsó napja a hónap utolsó
napja.
V.11. A kamatfizetési időszak 3 (három) hónap. Az első kamatfizetési időszak kezdő napja a lekötés napja, és utolsó
napja az a nap, amely számánál fogva a kamatfizetés időszak első napjának megfelel, ha ilyen nap nincs a kamatfizetési
időszak utolsó hónapjában, akkor a kamatfizetési időszak utolsó napja a hónap utolsó napja. Minden következő
kamatfizetési időszak az előző kamatfizetési időszak lejártát követő napon kezdődik.
V.12. A betét lekötési időn belüli kamata változó, a kamatfizetési időszakon belül fix. A betét a kamatfizetési időszak
alatt az adott kamatfizetési időszak első napján hatályos Betét Hirdetmény szerint kamatozik. A kamat az adott
kamatfizetési időszak utolsó napján válik esedékessé.
V.13. A betéttulajdonos a betét lekötésekor rendelkezik arról, hogy a betét esedékessé vált kamata a betét összegét
növelje (tőkésítés), vagy a betéttulajdonos fizetési számlájára történő átvezetés útján a Bank kifizesse. Ha a
betéttulajdonos a Banknál több fizetési számlával rendelkezik, a jóváírás arra a fizetési számlára történik, amelyről a
betéttulajdonos a betétet lekötötte.
V.14. Ha a betéttulajdonos úgy rendelkezik, hogy a kamatot nem kívánja átvezettetni, akkor a Bank a kamatfizetés
esedékességének napján az előző kamatfizetési időszakra járó kamat összegét a betét nyilvántartására szolgáló számlán
jóváírja.
V.15. A lekötési idő alatt a betét a kamatfizetési időszak utolsó napjára kamatveszteség nélkül felmondható. Ha a
betéttulajdonos a lekötési idő alatt nem mondta fel a betétet, a kamaton felül egyszeri, a lekötés napján hatályos Betét
Hirdetményben meghatározott kamatprémium is megilleti, amely a kamattal egyidejűleg kerül kifizetésre a jelen ÁSZFben írtak szerint.
V.16. A Bank a kamatot és a kamatprémiumot a Betét Hirdetményben meghatározott díjak, adók levonását követően
fizeti ki.
V.17. A betét a Hpt.-ben foglalt feltételekkel és a Betét ÁSZF-ben részletezettek szerint biztosított az OBA által.
VI. HITELFELVEVŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Részvétel a Programban
VI.1. Résztvevő hitelfelvevők
VI.1.1 A Programban részt vehet minden hitelfelvevő – magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet egyaránt -,
amelyik kölcsönszerződést, hitelszerződést (a továbbiakban: hitel vagy hitelszerződés) kötött a Bankkal, és
• a csatlakozáskor fennálló (fel nem mondott) hitelszerződéssel rendelkezik,
• a hitel devizaneme forint,
• a hitel piaci kamatozású államilag nem támogatott, ide nem értve vállalkozások esetén az MNB Növekedési
Hitelprogram keretében nyújtott hitelt,
• fogyasztó hitelfelvevő esetén a hitel ingatlanfedezet mellett nyújtott, valamint
• Szféra hitelfelvevő esetében a hitel célja vagy a hitelfelvevő tevékenysége megfelel a VI.2.3 pont szerinti Szféra
hitelcél valamelyikének.
VI.1.2 A hitelfelvevők a VI.3. pont szerinti csatlakozással lépnek be a Programba, és csatlakozásuk a VI.4. pontban
részletezettek szerint szűnhet meg.
VI.1.3 A Programhoz csatlakozás a hitelfelvevők hitelszerződését és a hiteljogviszony tartalmát nem módosítja, csak
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további, a jelen ÁSZF-ben rögzített sajátos jogkövetkezményeket és kedvezményeket jelent a hitelfelvevőre nézve.
VI.2. Mentor és Szféra hitelfelvevők
VI.2.1 A jelen ÁSZF Mentor hitelfelvevőként hivatkozza azokat a Programban résztvevő, fogyasztónak vagy
vállalkozásnak minősülő hitelfelvevőket, akiket az ÁSZF hatálya alá tartozó betéttulajdonos betétlekötési megbízásában
a V.1. pont szerint Kedvezményezettként megjelölhet.
A jelen ÁSZF Szféra hitelfelvevőként hivatkozza azokat a Programban résztvevő, vállalkozásnak minősülő
hitelfelvevőket, akik a VI.2.3 pont szerinti Szférák valamelyikébe soroltak, és amely hitelfelvevők Szféráját az ÁSZF
hatálya alá tartozó betéttulajdonos betétlekötési megbízásában a V.1. pont szerint Kedvezményezettként megjelölheti.
VI.2.2 Fogyasztónak minősülő hitelfelvevő csak Mentor hitelfelvevővé válhat, vállalkozásnak minősülő hitelfelvevő az
ÁSZF-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén azonban mind Mentor, mind Szféra hitelfelvevővé válhat. Ha a
vállalkozás egyik Szférába sem sorolható be, a csatlakozása Mentor hitelfelvevőként való csatlakozásnak minősül. A
jelen ÁSZF VI.5-7. pontja szabályozza a Programhoz csatlakozott hitelfelvevőkre vonatkozó jogkövetkezményeket
Mentor és a Mentor/Szféra hitelfelvevőkre vonatkozó különbségekkel együtt.
VI.2.3 A vállalkozásnak minősülő hitelfelvevők a hitelcél vagy a hitelfelvevő tevékenységének jellege alapján a
következő Szférákba sorolhatóak:
1. biogazdálkodás,
2. egészségügy és szociális ellátás,
3. környezetvédelem,
4. munkahelyteremtés,
5. kultúra és oktatás,
6. kutatás-fejlesztés,
7. zöldenergia.
VI.3. Csatlakozás
VI.3.1 A hitelfelvevők a Programhoz Csatlakozási nyilatkozat segítségével és díjmentesen csatlakozhatnak. A
Csatlakozási nyilatkozatot a vállalkozásoknak cégszerűen, fogyasztóknak két tanú előtt alá kell írni, valamint be kell
nyújtani személyesen vagy postai úton a Bank részére.
VI.3.2 A Programhoz csatlakozni csak a Bank által rendszeresített, erre szolgáló formanyomtatványon lehet.
A hitelfelvevő a Csatlakozási nyilatkozatot kitöltheti NetBankon és a Bank bármely fiókjában is. NetBankon kitöltött
Csatlakozási nyilatkozatot NetBankon keresztül be kell küldeni a Bank részére, de ez nem helyettesíti a Csatlakozási
nyilatkozat 3.1 pont szerinti benyújtását. A Csatlakozási nyilatkozatot kitöltésének és NetBankon történő beküldésének
részleteit a NetBank Kézikönyv tartalmazza.
VI.3.3 A Programban való részvétel a VII. pont szerinti adatkezeléssel jár.
VI.3.4 A Csatlakozási nyilatkozaton kért adatok megadása kötelező, továbbá vállalkozás hitelfelvevők esetében az általa
folytatott tevékenység jellegét kifejező fénykép feltöltése is. A fogyasztó hitelfelvevőnek a csatlakozásával egyidejűleg,
vagy a Programban történő részvétele folyamán bármikor, lehetősége van rövid bemutatkozó szöveg honlapon történő
megjelenítésére, illetve olyan kép (akár profilképként is) feltöltésére, amely kifejezi a hitelcélt. Fogyasztó hitelfelvevő
bármikor dönthet úgy, hogy az általa korábban feltöltött bemutatkozó szövegét és fényképét töröltetni kívánja. A
bemutatkozó szöveget és a fényképet a hitelfelvevő a NetBank-felületen tudja feltölteni, melynek technikai részleteit
szintén a NetBank Kézikönyv tartalmazza. A feltöltött kép más személy személyhez fűződő jogait vagy szerzői jogát
nem sértheti.
VI.3.5 A Bank a Csatlakozási nyilatkozat alábbi részeit jogosult egyoldalúan módosítani:
• vállalkozás hitelfelvevők esetében a Szféra besorolás a hitelcél vagy tevékenység jellege szerint,
• hitelcél megnevezése,
• feltöltött kép és mérete,
• bemutatkozás (stilisztikai okból vagy a honlapon jobb megjeleníthetőség szempontjából).
A módosításról a Bank a hitelfelvevőt NetBankon keresztül értesíti.
VI.3.6 A hitelfelvevő köteles a Banknak bejelenteni, ha adataiban változás következett be, a jelen ÁSZF IV.2. pontjában
hivatkozott, rá irányadó szerződési feltételek szerint. A hitelfelvevő a bemutatkozást és a csatlakozáskor feltöltött kép

5

MagNet Bank Zrt.

A Mentor-Szféra Plusz Program Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2019. március 14. napjától

módosítását a csatlakozást követően NetBankon keresztül és a Bank bármely fiókjában kezdeményezheti.
VI.3.7 Ha a hitelfelvevő több hitellel is rendelkezik a Banknál, a hitelfelvevő valamennyi, vagy az általa választott
hitellel is csatlakozhat a Programhoz. A hitelfelvevő azzal a hitelével vesz részt a Programban, és arra a hitelére
vonatkoznak a jelen ÁSZF szerinti jogkövetkezmények, amelyet a csatlakozás során megjelölt. A hitelfelvevő a
Programhoz annak fennállása alatt bármikor csatlakozhat. Ha a hitelszerződésben több adós(társ) is szerepel, bármely
adós(társ) csatlakozhat hitelével a Programhoz, illetve a csatlakozáshoz nincs szükség arra, hogy minden adós(társ)
Csatlakozási nyilatkozatot nyújtson be. A Csatlakozási nyilatkozatot be nem nyújtott adós(társ) adatait a Bank nem kezeli
a VII. pontban írtak szerint.
VI.3.8 A csatlakozás a Bank általi elfogadással jön létre, és azon a napon lép hatályba, amelyen a csatlakozás
elfogadásáról a Bank a NetBankon keresztül a hitelfelvevő részére értesítést küldött. Az elfogadásra az a Csatlakozási
nyilatkozat alkalmas, amelynek adatai megfelelnek a banki nyilvántartásban rögzített adatokkal, és a nyilatkozaton
kitöltött bemutatkozás, a feltöltött fénykép megfelel a Csatlakozási nyilatkozat kitöltését segítő, NetBankon megjelenő
útmutatóknak és a jelen ÁSZF-nek, valamint amely Csatlakozási nyilatkozat a jelen ÁSZF-ben írtak szerint a Bankhoz
beérkezett.
VI.3.9 A csatlakozás elfogadásáról a Bank saját hatáskörben dönt, a csatlakozás elutasítását nem köteles indokolni. A
csatlakozás elfogadásáról és elutasításáról a Bank NetBankon küld értesítést a hitelfelvevőnek. A csatlakozás elutasítását
követően csatlakozást a hitelfelvevő csak a Bank fiókjaiban kezdeményezheti újra.
VI.4. Programban részvétel megszűnése
VI.4.1 A Programban részvétel megszűnhet a hitelfelvevő kilépésével. A hitelfelvevő a Programból indokolás nélkül
bármikor kiléphet. Kilépni NetBankon lehet, a NetBank Kézikönyvben írtak szerint, valamint a Bank bármely fiókjában,
ha az erre rendszeresített Kilépési nyilatkozatot a hitelfelvevő kitölti, és aláírva benyújtja. A Programban részvétel azon a
napon szűnik meg, amelyen a Kilépési nyilatkozatot a Bank NetBankon vagy fiókon keresztül megkapja. A Programból
kilépni csak a jelen pontban írtak szerint lehet.
VI.4.2 A Programban részvétel megszűnhet a Programban részt vevő Bank általi kizárásával is. A hitelfelvevőt a Bank a
Programból bármikor kizárhatja, ha úgy ítéli meg, hogy hogy a hitelfelvevő Programban való részvétele a tevékenységére
vagy a hitelfelvevővel összefüggő más okra tekintettel nem összeegyeztethető a Program közösségi céljával, vagy a
hitelfelvevő a hitelszerződést megszegte. A kizárást a Bank nem köteles indokolni. A Programban részvétel azon a napon
szűnik meg, amelyen a kizárásról a Bank a döntést meghozta. A kizárásról a Bank NetBankon keresztül a hitelfelvevőt
haladéktalanul értesíti, továbbá postán megküldött levelében is tájékoztatja.
VI.4.3 A Programban részvétel külön, erre irányuló nyilatkozat nélkül megszűnik azon a napon, amelyen
• a Programban résztvevő hitelszerződést a Bank felmondta vagy megszűnt,
• a hitelfelvevő személyében változás következett be (pl. vállalkozás jogutódlással szűnt meg, fogyasztó elhunyt,
tartozásátvállalás történt),
• a Bank a hitelfelvevő hitelszerződését átruházta vagy a követelését engedményezte, vagy más okból változás áll
be a hitelező személyében.
VI.4.4 A Programban részvétel megszűnésével a jelen ÁSZF VI.5-7. pontjai szerinti, Programhoz kapcsolódó
jogkövetkezmények megszűnnek.
Programhoz csatlakozás jogkövetkezményei
VI.5. Közösségi Hiteldíj Kedvezmény Kedvezményezettje
A Programhoz történő csatlakozás hatályba lépésének napjától a hitelfelvevő bármely Mentor-Szféra Plusz Betétet lekötő
személy által a betét után járó KHK Kedvezményezettjeként megjelölhető.
VI.6. Közösségi Hiteldíj Kedvezmény összege és elszámolása
VI.6.1 A jelen VI.6. pontban írt feltételek fennállása esetén a Bank a Mentor és Szféra hitelfelvevőknek a jelen pont
szerinti Közösségi Hiteldíj Kedvezményt nyújtja.
VI.6.2. A Közösségi Hiteldíj Kedvezmény (a továbbiakban: KHK) mértéke a Betét Hirdetményben meghatározott. A
Bank a KHK mértékét bármikor jogosult egyoldalúan, indokolás nélkül módosítani. Az adott betét kapcsán a KHK

6

MagNet Bank Zrt.

A Mentor-Szféra Plusz Program Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2019. március 14. napjától

módosítása a módosítást követően kezdődő kamatfizetési időszak első napjától hatályos a Kedvezményezettekre.
VI.6.3. A KHK-t a Bank naptári negyedévenként számolja ki, és a KHK összegével az adott naptári negyedévet követő
hónap 10. napján számol el, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanapon (a továbbiakban:
elszámolás napja). Az elszámolás napján a Bank a KHK összegét a hitelfelvevő hitel törlesztésére szolgáló fizetési
számláján vagy pénzforgalmi számláján történő jóváírással teljesíti.
VI.6.4. A KHK mértékének alapja mindazon betétek tőkeösszege, amelyek eleget tesznek a következő feltételeknek:
• a betéttulajdonos az adott Mentor hitelfelvevőt, vagy azt a Szférát, amelybe a Szféra hitelfelvevő tartozik, a
betétlekötés során Kedvezményezettként megjelölte, és
• ezen betétek után az adott naptári negyedévben volt kamatfizetés.
(a továbbiakban: figyelembe vett betétek).
VI.6.5. A KHK összege Mentor hitel esetén:
Az adott mentor hitelnél figyelembe vett betétek tőkeösszegére, az adott kamatfizetéssel érintett lekötési időszakra
vonatkozóan a KHK mértéke alapján kiszámított összeg, de legfeljebb az adott hitelhez kapcsolódóan az adott naptári
negyedévben a vonatkozó szerződés szerint összesen megfizetett, rendszeresen felmerülő hiteldíjak összege (a jelen
ÁSZF hatálybalépésekor: hitelkamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási díj/rendelkezésre tartási jutalék összege).
VI.6.6. A KHK összege Szféra hitel esetén:
Az adott Szféránál figyelembe vett betétek összegére, az adott kamatfizetéssel érintett lekötési időszakra vonatkozóan a
KHK mértéke alapján kiszámított összeg adott Szféra hitelre jutó összege, de legfeljebb az adott hitelhez kapcsolódóan
az adott naptári negyedévben a vonatkozó szerződés szerint összesen megfizetett rendszeresen felmerülő hiteldíj összege
(a jelen ÁSZF hatálybalépésekor: hitelkamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási díj/rendelkezésre tartási jutalék
összege). Az adott Szféra hitelre jutó összeg kiszámítása az adott Szférán belül az átlagos fennálló tőketartozással
arányosan történik, azaz az adott szféra hitel napi záróegyenlegeiből számolt negyedéves átlagos fennálló tőketartozást
elosztjuk az adott Szférában lévő összes, a 6.7. pontban írtaknak megfelelő hitel napi záróegyenlegeiből számolt
negyedéves átlagos fennálló tőketartozással.
VI.6.7. A KHK abban az esetben jár a hitelfelvevőnek, ha az elszámolás napján
• a hitelszámlán nem volt esedékes, de meg nem fizetett tartozás,
• a hitelszerződés / kölcsönszerződés nem felmondott,
• és fennállnak a csatlakozás jelen ÁSZF szerinti feltételei.
VI.6.8. Ha a KHK összege meghaladja az adott hitelhez kapcsolódóan kifizethető összeget a 6.5-6.6 pontokban írtak
szerint, a KHK és az elszámolással érintett negyedévben összesen megfizetett rendszeresen felmerülő hiteldíj összegének
különbségét
a) Mentor hitel esetén a Bank a KAP alapjához számítja hozzá, és a KAP Program feltételei szerint rendelkezik róla,
c) Szféra hitel esetén, ha a kifizethető összeg meghaladja az a) pont szerint kifizethető összeget is, a fennmaradó összeget
a Bank a KAP alapjához számítja hozzá, és a KAP Program feltételei szerint rendelkezik róla.
VI.6.9. Ha a KHK összegét az adott hitelfelvevőnek azért nem lehetett kifizetni, mert nem álltak fenn a 6.7 pont szerinti
feltételek, a Bank a KHK teljes összegét a 6.8 pontban írtak szerint fizeti ki.
VI.7. Tájékoztatás
VI.7.1. A Bank a hitelfelvevőt NetBankon és a Bank weboldalán tájékoztatja arról, hogy az őt a KHK
Kedvezményezettjeként megjelölt betétek után a tárgynegyedévben mekkora összegű Közösségi Hiteldíj
Kedvezményben részesült.
VII. BANKTITOK ÉS ADATKEZELÉS
VII.1. Mentor-Szféra Plusz Betét
VII.1.1. A Mentor-Szféra Plusz Betét lekötésével összefüggésben a betéttulajdonosról tudomására jutott adatokat a Bank
banktitokként kezeli. A banktitok kezelésének szabályait a IV.1. pontban hivatkozott szerződési feltételek tartalmazzák.
VII.1.2. A Bank banktitoknak minősülő információt a Programhoz csatlakozott hitelfelvevők részére nem ad át, a
hitelfelvevők a jelen ÁSZF szerinti tájékoztatások során és más módon sem szereznek tudomást az őket vagy a Szférát
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megjelölő betéttulajdonos nevéről, vagy más, banktitoknak minősülő információról.
VII.2. Hitelfelvevők
VII.2.1 A Programhoz csatlakozott hitelfelvevők banktitoknak és személyes adatnak minősülő adataitanak kezelésére a
IV.2. pontban hivatkozott szerződési feltételek irányadóak a jelen VII.2. pontban írt eltérésekkel.
A Programhoz történő csatlakozás során megadott személyes adatok kezelésének célja: a Programban való részvétel, a
Program népszerűsítése, a Programhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljesítése, a Program szerinti elszámolás
biztosítása. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartama: a jogok és kötelezettségek teljesítése, valamint az
elszámolás biztosítása céljából kezelt adatok vonatkozásában: a Programban való részvétel megszűnését követő 5.
(ötödik) naptári év utolsó napja, a Program népszerűsítése céljából kezelt adatok (a Program keretében jelen ÁSZF
rendelkezései szerint megadott - beleértve az időközbeni módosítás/ok során megadott - bemutatkozás szövege és a
kapcsolódó képfelvételek) tekintetében pedig a Programban való részvétel megszűnését követő 14. naptári nap. A
hitelfelvevő a Programhoz csatlakozó nyilatkozatnak az aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz,
hogy az alábbiak közül a Programhoz csatlakozó nyilatkozatában megjelölt személyes adatait a Bank adatkezelése
körében a Csatlakozási nyilatkozatban megjelölt módon és cél érdekében a Bank nyilvánosságra is hozza (így különösen,
de nem kizárólag a Bank honlapján megjelenítse):
a) a Programhoz csatlakozott személy teljes neve,
b) a Programhoz csatlakozás időpontja/a Programban való részvétel megszűnésének időpontja,
c) a Program keretében jelen ÁSZF rendelkezései szerint megadott - beleértve az időközbeni módosítás/ok során
megadott - bemutatkozás szövege és a kapcsolódó képfelvételek,
d) a Programhoz csatlakozó Programhoz kapcsolódó hitelének adatai – hitelcél, a felvett kölcsön/hitelkeret
összege,
e) a Programban elért KHK összege,
f) továbbá azon Mentor-Szféra Plusz betétek darabszáma és összege, melyek után a hitelfelvevő KHK-ban
részesülhet.
A fogyasztó hitelfelvevőnek lehetősége van arra is, hogy fenti személyes adatainak nyilvánosságra hozatala kizárólag a
NetBank-felületre korlátozódjon. Ebben az esetben a fentiektől eltérően a fogyasztó hitelfelvevő VI.3. pont szerint
kitöltött Csatlakozási nyilatkozatában szereplő felhatalmazása alapján az ott megjelölt adatok kizárólag a NetBankfelületen kerülnek megjelenítésre, ahol ezen adatok a Programban résztvevő betéttulajdonosok számára válnak
hozzáférhetővé.
(A honlapján és a NetBank-felületen nyilvánosságra hozott adatokat a Bank ezen helyekről a Programban történő
megszűnéstől számított 14 nap elteltével törli, a c.) pontban hivatkozott adatok Bank általi adatkezelése pedig – az
adatkezelési cél megszűnése okán – egészében meg is szűnik).
VIII. JELEN ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
VIII.1. A Bank a betéttulajdonosok és hitelfelvevők számára nem kedvezőtlenül jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor
azonnali hatállyal, egyoldalúan módosítani.
VIII.2. A jelen ÁSZF kamatot, díjat, vagy egyéb szerződési feltételt érintő – a Betéttulajonos számára kedvezőtlen módosítására a Pénzforgalmi Üzletszabályzatnak a Keretszerződés módosítására vonatkozó rendelkezései szerinti
okokból kerülhet sor.
VIII.3. A Bank a jelen ÁSZF hitelfelvevőkre vonatkozó rendelkezéseit jogosult kedvezőtlenül is bármikor azonnali
hatállyal, egyoldalúan módosítani, ha az a Betéttulajdonosok jogviszonyára kedvezőtlenül ki nem hat.
VIII.4. A jelen ÁSZF hitelfelvevőkre vonatkozó rendelkezéseinek kedvezőtlen egyoldalú módosítására, ha az nem felel
meg a VIII.3. pontban írtaknak, csak a VIII.2. pontban írtak szerint kerülhet sor.
VIII.5. A jelen ÁSZF módosításról a Bank a módosított ÁSZF ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben történő
kifüggesztése és honlapján történő kihelyezése útján értesíti az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyfeleit, a VIII.1., VIII.3. pont
szerinti esetekben legkésőbb a hatálybalépés napján, a VIII.2., VIII.4. pont szerinti esetekben legkésőbb a módosítás
hatálybalépését 15 nappal megelőzően.
Budapest, 2019. február 27.
MagNet Bank Zrt.
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