
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY 
 

A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank 

Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés 

(továbbiakban: Átruházási Keretszerződés) alapján átruházásra kerülő követelésekhez 

kapcsolódóan 

A lakossági Ügyfelek részére nyújtott folyószámlahitel feltételeiről 

 

 

 

A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. 

 

 

 

Hatályba lépés napja: 2015. február 1. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. - Cégjegyzékszám: 01-10-046111- www.magnetbank.hu 

http://www.magnetbank.hu/
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A lakossági folyószámlahitel ügyfél által választható devizaneme: HUF 
 

I. 2013. MÁRCIUS 18. NAPJA ELŐTT BEFOGADOTT ÚJ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSEK ÉS 2013. MÁJUS 

18. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGHOSSZABBÍTOTT FOLYÓSZÁMLAHITELEK KONDÍCIÓI 

 

 Mértéke/Összege 
Megfizetés 

gyakorisága 
Megfizetésének esedékessége 

Ügyleti kamat (évi) : 21,99 % – – 

Kezelési költség: 

igénybe vett 

kölcsönösszeg  

0,00 %-a 

– – 

Rendelkezésre tartási 

jutalék: 

a rendelkezésre 

tartott és igénybe 

nem vett hitelrész  

1 %-a 

havonta 
a kamat és a kezelési költség megfizetésével 

azonos módon 

Hitelkeret túllépési 

díj: 
0,- Ft – – 

Szerződésmódosítási 

díj: 
5.000,- Ft egyszeri felmerüléskor 

Felülvizsgálati díj: 5.000,- Ft évi felmerüléskor 

A  kölcsön törlesztés 

teljesítéséhez 

szükséges 

Bankszámla 

fenntartási díjai: 

 

az ügyfélre irányadó mindenkor hatályos számlacsomag hirdetményben foglaltak 

szerint 

 

II. 2013. MÁRCIUS 18. NAPJÁTÓL BEFOGADOTT ÚJ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSEK ÉS A 2013. MÁJUS 18. 

NAPJÁT KÖVETŐEN MEGHOSSZABBÍTOTT FOLYÓSZÁMLAHITELEK KONDÍCIÓI 

 

 Mértéke/Összege 
Megfizetés 

gyakorisága 
Megfizetésének esedékessége 

Ügyleti kamat (évi) : 21,99%  – – 

Kezelési költség: 

igénybe vett 

kölcsönösszeg  

0,00 %-a 

– – 

Rendelkezésre tartási 

jutalék: 

a rendelkezésre 

tartott és igénybe 

nem vett hitelrész  

1 %-a Ft + a jutalék 

összegek 0,2% -

ának megfelelő 

összeg, de max. 

6000 Ft. 

havonta 
a kamat és a kezelési költség megfizetésével azonos 

módon 

Hitelkeret túllépési 

díj: 
0,- Ft – – 

Szerződésmódosítási 

díj: 

5.000,- Ft+ a díj 

összege  0,2% -ának 

megfelelő összeg, de 

max. 6000 Ft. 

egyszeri szerződésmódosítás aláírásakor 

Felülvizsgálati díj*: 

5.000,- Ft+ a díj 

összege 0,2% -ának 

megfelelő összeg, de 

max. 6000 Ft. 

évi a hitelkeret megújításáról való kiértesítéskor 

A  kölcsön törlesztés az ügyfélre irányadó mindenkor hatályos számlacsomag hirdetményben foglaltak 



  

3   

 Mértéke/Összege 
Megfizetés 

gyakorisága 
Megfizetésének esedékessége 

teljesítéséhez 

szükséges 

Bankszámla 

fenntartási díjai: 

 

szerint 

* amennyiben az ügyfél a hitelkeret megújítását nem kívánja, úgy legkésőbb a lejárat napján megelőző 4. hónap utolsó napjáig 

ezt köteles a Banknak jelezni, egyébként megújításra vonatkozó döntés esetén a díj felszámításra kerül. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

Az egyes lakossági hitel/kölcsön termékek esetében irányadó kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek 

mértéke, ezek megfizetésének módja és annak esedékessége egyedileg a kölcsönszerződésekben kerül 

megállapításra. Ha a fizetési határidők (tőke és járulékok) bankszünnapra esnek a Ptk. vonatkozó előírásainak 

megfelelően a következő munkanapot kell fizetési határnapnak tekinteni.  

A kamatok elszámolása: 

A Bank a kamatszámításnál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a következő képlet alapján: 

 

kamat  = 
tőke * kamatláb (%-ban) * napok száma

 

             360*100 

 

A kamatszámítás kezdő napja a kölcsön folyósításának napja, míg utolsó napja a törlesztést megelőző naptári 

nap. A Bank a kölcsön éves kamatlábát mindenkor a folyósítás időpontjában érvényes Hirdetményben 

megállapított érték szerint számolja el, melyet a szerződéskötés napjára vonatkozóan tájékoztató jelleggel közöl. 

 

Késedelmi kamat mértéke: 

A késedelmi kamat az esedékességkor meg nem fizetett tőketartozás után az ügyleti kamaton felül jár, amelynek 

mértéke nem haladhatja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 

százalékponttal növelt értékét és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a 2009. évi CLXII. törvényben 

meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. A késedelmi kamat  megfizetésének esedékessége a 

szerződésben foglalt törlesztési kötelezettség esedékességét követő első munkanap, megfizetésének módja: a 

kölcsöntípus kamatfizetése szerint. 

A késedelmi kamatnak az esedékességkor meg nem fizetett hiteldíj (kamat, díj, egyéb költség) tartozás utáni 

mértéke nem haladhatja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 

százalékponttal növelt értékét és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a 2009. évi CLXII. törvényben 

meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. Megfizetésének esedékessége a szerződésben foglalt 

törlesztési kötelezettség esedékességét követő első munkanap, megfizetésének módja: a kölcsöntípus 

kamatfizetése szerint. 

 

A Bank a Hirdetmény módosítását a módosított Hirdetmény ügyféltérbe történő kifüggesztése, valamint 

weboldalán (www.magnetbank.hu) való közzététele útján is közli az Ügyfelekkel. A kamatszámítás módját jelen 

Hirdetmény tartalmazza. 

 

A Bank fogyasztói hitelekre 2015. február 1-től hatályba lépő jogszabályi változásoknak megfelelő módosításokat 

vezette át ezen, 2015. február 1-jétől hatályba lépő Hirdetményen. A Bank legkésőbb 2015. december 31-ig minden 

érintett fogyasztónak megküldi a szerződés módosuló rendelkezéseit, amelyek az adott hitelügyletekre 

vonatkozóan pontosan tartalmazni fogják a módosuló kondíciókat.  

A Hirdetményben nagy kezdőbetűvel, idézőjelben található fogalmakat a Hitelezési Üzletág Általános Szerződési 

Feltételeiről szóló 2015. február 1-jétől hatályos Üzletszabályzatának a fogyasztónak nyújtott hitelre vonatkozó 

rendelkezésekről szóló 3. számú kiegészítése tartalmazza. Az Üzletszabályzat a www.magnetbank.hu honlapon, 

illetve a bankfiókban is kifüggesztésre kerül.  

 

 

Budapest, 2015. február 01. 

 

                                                  MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 

http://www.magnetbank.hu/

