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Lakossági folyószámlához kapcsolódó, folyamatosan rendelkezésre álló hitelkeret, amely tetszés 

szerint felhasználható.  

 Biztonsági tartalék: állandó biztonsági tartalék, amely lehetőséget biztosít, hogy váratlan 

helyzet esetén a folyószámla pozitív egyenlegén túlmenően is költekezzen. A Bank 

rendelkezésre tartásért nem számít fel díjat. 

 Egyszerű, folyamatos hozzáférés: a hitelkeret akár bankkártyával is elérhető, bármikor, 

bárhonnan azonnal. 

 Rugalmas: nincs előre megszabott törlesztés, a felhasznált összeg törlesztése a folyószámlára 

érkező jóváírásokból automatikusan történik, és a visszafizetett összeg ismételten igénybe 

vehető. 

Igénylés feltételei: 

 

A folyószámlahitelt 18. életévét betöltött, cselekvőképes devizabelföldi természetes személy 

számlatulajdonos igényelheti, aki 

 rendelkezik bejelentett magyarországi lakóhellyel, 

 nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) negatív információval, 

 rendelkezik vezetékes otthoni vagy mobil telefonnal, melynek számát az igénylés során megadja, 

 rendelkezik bármely magyarországi hitelintézetnél olyan lakossági bankszámlával, amelyre 
legalább 3 hónapja érkezik rendszeres jövedelme, 

 a jövedelem-jóváírások átlaga eléri vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot. 
 

Az igénylésnek nem feltétele, hogy a kölcsönigénylő a Banknál lakossági bankszámlával rendelkezzen, 

de a hitelkeret beállítás feltétele, hogy a fizetési számla szerződés érvényesen létrejöjjön, és a 

számlára az elvárt összegű jóváírás megérkezzen. A hitelkeret fenntartásához a fogyasztó rendszeres 

jövedelem jóváírást teljesít a fizetési számlán. 

 

Hitelösszeg:   
 
minimum: 50 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft 

 

A bankszámlára érkező havi jövedelem-jóváírás egyszerese, vagy legalább 6 hónapja MagNet Bank 

bankszámlára érkező jövedelem esetén akár a bankszámlára érkező havi jövedelem-jóváírás 

kétszerese. Más hitelintézet által nyújtott folyószámlahitel kiváltása esetén maximum a kiváltandó 

folyószámla-hitelkeret összege, vagy a bankszámlára érkező havi jövedelem-jóváírás háromszorosa. 

 

Futamidő:  

1 év, amely automatikusan meghosszabbítható újabb egy-egy évvel. 

 

Hitelkeret igényléséhez szükséges dokumentumok: 

 Érvényes személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány; 

 Teljes körűen kitöltött és aláírt Igénylőlap és Szerződés (2 pld); 
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 Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámlahitel) szerződési tájékoztató aláírt 
példánya; 

 Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (MagNet Folyószámlahitel) Ügyféltájékoztató aláírt 
példánya; 

 KHR Nyilatkozat és Tájékoztató, az MNB KHR tájékoztató és Tájékoztató a Központi 
Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatásról aláírt példánya (1 pld); 

 Tájékoztatás a hitelfelvétel folyamatáról, valamint a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi 
jogköréről, és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepéről szóló tájékoztató aláírt példánya; 

 Felügyelet által készített Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól ügyfél által aláírt 
példánya (1 pld); 

 Jövedelmek igazolására: 
 

Jövedelem típusa  

Munkabér 
csoportos átutalásként munkabér 
jogcímen érkező jóváírás, illetve az 
átutalás „Közlemény” rovatában 
feltüntetett jogcím alapján 
egyértelműen munkabérként 
beazonosítható jóváírás esetén 
 
nem csoportos átutalásként 
érkező jóváírás esetén, 
amennyiben az átutalás 
„Közlemény” rovatában 
feltüntetett jogcím alapján sem 
azonosítható be egyértelműen a 
munkabér 

 
3 utolsó teljes havi 
bankszámlakivonat (MagNet 
bankszámláról nem szükséges) 
 
 
 
 
3 havi bankszámlakivonat és 
munkáltatói jövedelemigazolás 

Nyugdíj  
bankszámlára érkező nyugdíj 
esetén 
 
 
 
 
 
nem lakossági bankszámlára 
érkező nyugdíj esetén: 

3 utolsó teljes havi 
bankszámlakivonat 
Jogcíme: nyugdíj vagy az átutalás 
„Közlemény” rovatában 
egyértelműen nyugdíjként 
feltüntetett jogcím (MagNet 
bankszámláról nem szükséges) 
 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 

kiállított igazolás vagy 

Nyugdíjas igazolvány (vagy 
nyugdíjhatározat) és 12 hónapnál 
nem régebbi nyugdíjszelvény 

CSED, GYES, GYED, családi pótlék 
bankszámlára érkező juttatás 
esetén 
 
 
 

3 utolsó teljes havi 
bankszámlakivonat (MagNet 
bankszámláról nem szükséges) 
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nem lakossági bankszámlára 
érkező juttatás esetén 

az ellátást folyósító intézet 12 
hónapnál nem régebbi igazolása.  

Járadék 
 

3 utolsó teljes havi 
bankszámlakivonat (MagNet 
bankszámláról nem szükséges) és  
a járadékot folyósító intézet 12 
hónapnál nem régebbi igazolása a 
havi járadék összegéről 

 

 Hitelkeret - kiváltás esetén:  a kiváltandó hitelkeretet tartalmazó 3 havi bankszámla-kivonat 
 

 

A folyószámlahitel igénylésének részletes feltételeivel kapcsolatban hívja a Call center munkatársait a 

(06 1)428-8888-as telefonszámon vagy látogasson el honlapunkra! (www.magnetbank.hu) 

 

A mindenkor hatályos kamatokat, díjakat, költségeket a vonatkozó Hirdetmény, az általános 

szerződési feltételeket a Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza, amelyek megtalálhatóak 

bankfiókjainkban, illetve a www.magnetbank.hu honlapunkon. 


