Zálogfiók neve
(zálogfiók címe: telefonszám:….. e-mail cím:….)

Zálogjegy száma:
Hosszabbított zj:
Raktári szám:
Elhelyezés dátuma:
Lejárat dátuma:

Zálogjegy
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám: 0110-046111, honlap:www.magnetbank.hu), mint zálogjogosult és kibocsátó - továbbiakban: Bank
– kötelezettséget vállal arra, hogy általa kiemelt közvetítője, a ………………. (székhely:
……………………., cg.: ……………, honlap:www…………...hu) – a továbbiakban:
Közvetítő által üzemeltetett ………. (cím) alatti zálogfiók továbbiakban: Zálogfiók, vagy
Zálogtartó – közvetítésével a mai napon nyújtott, I. 1. pontban meghatározott kölcsön és
járulékai Zálogfióknak történő megfizetése ellenében legfeljebb a II.3. pontban meghatározott
időpontig biztosítja a jogot jelen okirat bemutatója számára a III. pontban hivatkozott
zálogtárgy – továbbiakban: Zálogtárgy - kiváltására:
I.

A Kölcsön:

1.

A folyósított kölcsön összege: ..........................................................

2.

Folyósításkor fezetendő kezelési költség mértéke: egyszeri …….%, összege: ……Ft

3.

Kifizetésre került kölcsönösszeg (kölcsön összeg mínusz kezelési költség): ………Ft

4.

Zálogdíj: ............................................. Ft, ezen belül
4.1. a kölcsön futamidejére fizetendő ügyleti kamat fix, éves mértéke ……… %,
összege: .................................... Ft,
4.2. a lejáratkor fizetendő kezelési költség
.....................................................Ft.

mértéke: egyszeri ……. %, összege:

5.

Lejáratkor fizetendő összesen: ……………………… Ft,

6.

THM: …………… %

7.

Prolongálási díj:…………… %

8.

Késedelem esetén a futamidő lejáratától a kényszerértékesítésig fizetendő kamat, díj,
költség tételes felsorolása és azok maximuma:
8.1. Késedelmi kezelési költség mértéke:…………………… %,
8.2. Késedelmi kamat mértéke:………. %,
8.3. Tárolás díj mértéke:…………………… %,

9.

Türelmi idő utolsó napján fizetendő összesen: ………………………. Ft,

II.

Futamidő, lejárat, türelmi idő:

1.

A kölcsön futamideje: .....nap, a folyósítás napjától számítva

2.

A kölcsön lejáratának időpontja: ......év ............... hó ...nap

3.

Türelmi idő vége:. ……………… év , ……………. hó, ………………nap

4.
Kényszerértékesítés várható legkorábbi időpontja: ……………… év , ……………. hó,
………………nap
III.

Zálogtárgy(ak):

1.

A zálogtárgy azonosító adatai, tárgyleírás :
Tárgyleírás

Besorolás

Finomság / K

Mennyiség (db)

Súly (g)

Levonás (g)

2. A zálogtárgy(ak) becsértéke, zálogértéke: .........................................Ft

A Zálogtárgy értékesítése esetén a Bankot, illetve, amennyiben a jelen zálogjegy alapján
folyósított kölcsönt a Közvetítő készfizető kezesként a Banknak megfizette, a Közvetítőt
elszámolási kötelezettség terheli; az elszámolásból eredő fogyasztói követelés elévülési ideje 5
év.
Jelen zálogjegy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:89. § (6) bekezdése és
6:565. § (5) bekezdése alapján bemutatóra szóló, átruházható, nem sorozatban, és nem
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír.
Kelt: ................................................
...................................................

...................................................
(név)

(név)
meghatalmazott

meghatalmazott

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
kibocsátó, Zálogjogosult

