
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

HIRDETMÉNY 
 

PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN 

FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

 

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 alapján átruházásra kerülő  

követelések kapcsán a Professzionális díjcsomaghoz igényelt személyi kölcsönök és jelzálogkölcsönök 

kondícióiról
1
. 

 

A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre 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 

                                                 
1
 A Hirdetményben foglaltak kizárólag az átruházásra kerülő szerződésekhez kapcsolódóan tartalmazzák a vonatkozó 

kondíciókat, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. a jelen Hirdetményben hatálya alá tartozó kölcsönöket nem nyújt.  

http://www.magnetbank.hu/
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Általános tájékoztató 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

A jelen Hirdetményben meghatározott feltételek alkalmazandók a diplomáciai testületek tagjaira és a diplomáciai testületek 

nem próbaidős munkavállalóira és a legalább 50 főt alkalmazó hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, illetőleg biztosítási 

tevékenységet végző szervezet és az előbbiek kapcsolt vállalkozásainak nem próbaidős munkavállalói (továbbiakban: a „Saját 

Jogú Ügyfél/Számlatulajdonos”) részére a tisztség betöltésének ideje illetve munkaviszonyuk fennállása alatt, annak igazolása 

mellett, amennyiben e jogviszonyukból eredő teljes jövedelmük állandó átutalási megbízásuk alapján a MagNet Magyar 

Közösségi Bank Zrt-nél (továbbiakban: „Bank”) vezetett  bankszámlájukon kerül jóváírásra. 

A jelen Hirdetményben meghatározott feltételek alkalmazhatóak legalább 50 főt foglalkoztató hitelintézet, pénzügyi 

vállalkozás, illetőleg biztosítási tevékenységet végző szervezet nem próbaidős alkalmazottainak közeli hozzátartozói3/élettársa 

(a továbbiakban a „Hozzátartozói Ügyfél/Számlatulajdonos”) részére is a Saját jogú ügyfél/Számlatulajdonos 

munkaviszonyának fennállása alatt (továbbiakban: „Jogosultság alapjául szolgáló munkaviszony”), a közeli hozzátartozói 

státuszról/rokonsági fokról történő nyilatkozat benyújtása mellett, amennyiben a Hozzátartozói Ügyfél teljes jövedelme állandó 

átutalási megbízás alapán a Banknál vezetett  bankszámláján kerül jóváírásra, a Hozzátartozói Ügyfél új ügyfélnek4 minősül, 

illetőleg a Jogosultság alapjául szolgáló munkaviszony alanya saját jogú ügyfélként a jelen Hirdetmény hatálya alatt a Banknál 

bankszámlát nyit/vezet. 

(a Saját Jogú Ügyfél/Számlatulajdonos és a Hozzátartozói Ügyfél/ Számlatulajdonos a továbbiakban együttesen az 

Ügyfél/Számlatulajdonos). 

A Saját Jogú Ügyfelet a jelen Hirdetményben megállapított kondíciók a hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, vagy biztosítási 

tevékenységet végző szervezetnél illetve diplomáciai testületnél lévő munkaviszonyának fennállása alatt illetve diplomáciai 

tisztség betöltésének ideje alatt illetik meg, amennyiben teljes jövedelmüket a Banknál vezetett bankszámlára utalják.  

A Hozzátartozói Ügyfelet a jelen Hirdetményben megállapított kondíciók a Jogosultság alapjául szolgáló munkaviszony 

fennállása alatt, teljes jövedelmének átutalása mellett mindaddig illetik meg, amíg a Jogosultság alapjául szolgáló 

munkaviszony alanya saját jogú ügyfélként a Banknál vezeti a jelen Hirdetmény hatálya alá tartozó bankszámláját. 

Hozzátartozói Ügyfél esetén a Jogosultság alapjául szolgáló munkaviszony, a Saját Jogú Ügyfél a saját munkaviszonyának 

megszűnése esetén a Bank az Ügyfél minden külön hozzájárulása és értesítése nélkül jogosult a „Professzionális díjcsomag” 

helyett a mindenkor hatályos, az Ügyfél által igénybevett pénzügyi szolgáltatásra irányadó „Silver Számlacsomagokról 

magánszemélyek részére” szóló Hirdetményében, a lakossági folyószámlahitel esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, 

jutalékokról szóló Hirdetményben, és a lakossági jelzálogalapú kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, 

jutalékokról szóló Hirdetményben rögzített kondíciókat alkalmazni.  

A Bank az első üzleti kapcsolat létesítésekor a Számlatulajdonostól/Ügyféltől az alábbi iratok bemutatását kéri elsősorban: 

 Magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy esetén: 

- Személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet és 

személyi igazolvány nem tartalmazza), 

- Új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, 

- Útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

- Adóigazolvány (az adóazonosító jel igazolásához szükséges), 

- Saját Jogú Ügyfél esetén Munkáltatói igazolás, 

- Hozzátartozói Ügyfél esetén Nyilatkozat a hozzátartozói státuszról/rokonsági fokról 

- Hozzátartozói Ügyfél esetén esetén a Jogosultság alapjául szolgáló munkaviszonyra vonatkozó munkáltatói 

igazolás. 

 Magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy esetén: 

- Fényképes azonosító okmány (útlevél, személyi azonosító igazolvány – feltéve ha az magyarországi 

tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély) és a magyarországi tartózkodási hely (igazolás 

vagy az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata alapján), 

- A diplomáciai testületnél betöltött tisztség igazolása céljából diplomata igazolvány 

- Saját Jogú Ügyfél esetén Munkáltatói igazolás, 

- Hozzátartozói Ügyfél esetén Nyilatkozat a közeli hozzátatozói státuszról/rokonsági fokról 

                                                 
3 Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- 

és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. 
4 Jelen Hirdetmény hatálya alatt új ügyfélnek minősül az, aki nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett a Hpt. 3. § (1) bekezdése szerinti 

pénzügyi szolgáltatásnak minősülő Banki termékkel/ a Banknál bankszámlaszerződéssel, de a jelen Hirdetmény hatálya alatt a Bank 

ügyfelévé válik.  
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- Hozzátartozói Ügyfél esetén a Jogosultság alapjául szolgáló munkaviszonyra vonatkozó munkáltatói 

igazolás. 

A Bank fenntartja a jogot, hogy további iratok bemutatásához kösse az üzleti kapcsolat létesítését, illetve hogy az üzleti 

kapcsolat fennállása alatt, amennyiben szükségesnek ítéli meg, további dokumentumokat – így különösen a 

munkaviszony/Jogosultság alapjául szolgáló munkaviszony fennállásának vagy a közeli hozzátartozói/élettársi viszony 

igazolására vonatkozó dokumentumot - kérjen be, vagy az egyes megbízások teljesítését megelőzően a Számlatulajdonos, illetve 

a Számlatulajdonos képviseletében eljáró személy személyazonosságát vizsgálja. 

 

Személyi kölcsön 

Személyi kölcsön devizaneme: HUF 

Díjak 

 Mértéke/Összege 
Megfizetés 

gyakorisága 

Megfizetésének 

esedékessége 

Ügyleti kamat (évi)*: 
mindenkori MNB 

alapkamat + 5% 
havonta 

A törlesztőrészlet 

esedékességekor 

Késedelmi kamat: 

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 

havonta utólag  

Kezelési költség: 0,- % – – 

Előtörlesztési díj: 0,- Ft egyszeri felmerüléskor 

Szerződésmódosítási díj: 0,- Ft egyszeri felmerüléskor 

A forint hitel törlesztés teljesítéséhez szükséges 

Bankszámla fenntartási költségei: 

(számlavezetési díj, nyilvántartási díj)*** 

0,- Ft/hó havonta 
Minden hónap első 

munkanapján. 

*Az éves ügyleti kamat a Kamatbázis és a Kamatfelár összege. 

A Kamatbázis a mindenkori, – a kamatperiódus első napján érvényes - a Magyar Nemzeti Bank Zrt. által közzétett jegybanki 

alapkamat mértékével egyezik meg. A Kamatfelár mértéke a Hirdetmény közzétételének napján: 5%  

A Bank ezen termékek esetén a H0F elnevezésű kamatfelár változtatási mutatót alkalmazza, melyről részletesebben az MNB 

honlapján (http://www.mnb.hu/Root/MNB/fairbank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel) tájékozódhat. A mutató értéke 

fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatfelár a kölcsön lejáratáig változatlan, fix marad. 

A jegybanki alapkamat változása esetén a Kamatbázis a jegybanki alapkamat változásának napját követő kamatperiódus első 

napjával módosul. 

***Ez a díjtétel abban az esetben irányadó, amennyiben a tájékoztatás időpontjában az Ügyfél még nem rendelkezik Bankunknál 

lakossági bankszámlával. 

 

ELSZÁMOLÁSSAL ÉRINTETT KÖLCSÖNÖK 

 

Jelzálogkölcsön 

A Bank ezen termékek esetén a H0F elnevezésű kamatfelár változtatási mutatót alkalmazza, melyről részletesebben az MNB honlapján 

(http://www.mnb.hu/Root/MNB/fairbank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel) tájékozódhat. A mutató értéke fix nulla a hitel 

futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatfelár a kölcsön lejáratáig változatlan, fix marad. 
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Lakásvásárlási célú ingatlan jelzálog fedezetű kölcsönök kondíciói 

 Ügyleti kamat évi 

Korábban EUR kölcsön a forintosítást követően: 3 havi BUBOR+”Eredeti kamatfelár” (min. 1% és max. 4,5%) 

HUF kölcsön mindenkori jegybanki alapkamat + 5,00% 

A fenti kondíciók értendőek hitelkiváltás célú kölcsönre is abban az esetben, ha az eredeti (kiváltandó) kölcsön lakáscélú. 

Szabad felhasználású ingatlan jelzálog fedezetű kölcsönök kondíciói 

 Ügyleti kamat évi7 

Korábban EUR kölcsön a forintosítást követően: 3 havi BUBOR+”Eredeti kamatfelár” (min. 1% és max. 6,5%) 

HUF kölcsön mindenkori jegybanki alapkamat + 5% 

 

ELSZÁMOLÁSSAL NEM ÉRINTETT KÖLCSÖNÖK 
 

Jelzálogkölcsön 

A Bank ezen termékek esetén a forinthitelekre vonatkozóan a H0F, devizahitelekre vonatkozóan a D0F elnevezésű kamatfelár változtatási 

mutatókat alkalmazza, melyről részletesebben az MNB honlapján (http://www.mnb.hu/Root/MNB/fairbank/kamatfelar-valtoztatasi-

mutato/forinthitel) tájékozódhat. A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatfelár a kölcsön 

lejáratáig változatlan, fix marad. 
 

Lakásvásárlási célú ingatlan jelzálog fedezetű kölcsönök kondíciói 

 Ügyleti kamat évi6 

EUR 

kölcsön 
12 havi EURIBOR + 4,00% 

HUF 

kölcsön 
mindenkori jegybanki alapkamat + 5,00% 

A fenti kondíciók értendőek hitelkiváltás célú kölcsönre is abban az esetben, ha az eredeti (kiváltandó) kölcsön lakáscélú. 

Szabad felhasználású ingatlan jelzálog fedezetű kölcsönök kondíciói 

 Ügyleti kamat évi7 

EUR kölcsön 12 havi EURIBOR + 4,5% 

HUF kölcsön mindenkori jegybanki alapkamat + 5% 

A fenti kondíciók értendőek hitelkiváltás célú kölcsönre is abban az esetben, ha az eredeti (kiváltandó) kölcsön nem lakáscélú. 

A jelzálogkölcsön ügyfél által választható devizaneme HUF, illetve devizakölcsön kiváltása esetén EUR. 

Éves ügyleti kamat a Kamatbázis és a Kamatfelár összege. 

Az EUR devizanemű ingatlan jelzálog fedezetű kölcsönök esetén a Kamatbázis: a 12 havi EURIBOR. 

A HUF devizanemű ingatlan jelzálog fedezetű kölcsönök esetén a Kamatbázis a mindenkori – a kamatperiódus első napján 

érvényes - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett jegybanki alapkamat mértékével egyezik meg. 

Az EUR devizanemű ingatlan jelzálog fedezetű kölcsönök esetében az ügyleti kamatok megállapítása 12 havi kamatperiódust 

alapul véve történik. 

A HUF devizanemű ingatlan jelzálog fedezetű kölcsönök esetén a jegybanki alapkamat változása esetén a Kamatbázis a 

jegybanki alapkamat változása napját követő kamatperiódus első napjával módosul. 

                                                 
6
 A Hirdetmény közzétételének napján érvényes kamatok alapján került meghatározásra. Az EURIBOR: a frankfurti bankközi piacon jegyzett, 

az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatláb, amely a Reuters monitor 

megfelelő oldalán EURIBOR-ként megjelenik. 

A banki munkanapokon jegyzett 12 hónapos éves EURIBOR-napi értékek elérhetőek a MagNet Bank honlapján 

(http://www.magnetbank.hu/fontoslinkek) vagy ügyintézőinknél bankfiókjainkban. 

http://www.bankihitel.hu/?us=fogalomtar&id=381
http://www.bankihitel.hu/?us=fogalomtar&id=454
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Díjak 

 Mértéke/ Összege 
Megfizetés 

gyakorisága 
Megfizetésének esedékessége 

Kezelési költség: 0,00% – – 

Rendelkezésre tartási jutalék: 

a rendelkezésre 

tartott és igénybe 

nem vett hitelrész 

0,00%-a 

havonta 
a kamat és a kezelési költség 

megfizetésével azonos módon 

Ingatlan értékbecslés felülvizsgálati díj: 0,- Ft/ingatlan egyszeri 
az értékbecslés felülvizsgálatakor 

egy összegben 

Egyéb ügyintézési díj: 

- igazolások 
0,- Ft/alkalom egyszeri 

ügyintézési igény felmerülésekor 

egy összegben 

A kölcsön törlesztés teljesítéséhez szükséges 

Bankszámla fenntartási díjai: 

 

az ügyfélre irányadó mindenkor hatályos számlacsomag hirdetményben 

foglaltak szerint 

Előtörlesztési, szerződésmódosítási díjtételek 

Egymillió forint alatti tartozás esetén (ha a 

megelőző 12 hónap alatt előtörlesztés nem 

történt): 

Díjmentes -- -- 

Hitelkiváltási célú kölcsön esetén a 20. év 

ügyleti év végén az előtörlesztés 
Díjmentes -- -- 

Előtörlesztési díj  

Díjmentes a részleges vagy teljes előtörlesztés 

(végtörlesztés) ha a fennálló tartozás nem haladja 

meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét 

hónap alatt előtörlesztésre nem került sor. 
 

Díjmentes továbbá a szerződés hatálybalépésétől 

számított 24 hónapot követően teljesített első 

részleges, vagy teljes előtörlesztés 

(végtörlesztés), kivéve, ha a részleges vagy teljes 

előtörlesztés (végtörlesztés) - részben vagy 

egészben - más pénzügyi intézmény által 

folyósított kölcsönből történik, vagy ha az 

előtörlesztett összeg meghaladja a 

kölcsönszerződésben meghatározott 

kölcsönösszeg felét. 

a szerződéstől eltérő 

tőkeösszeg 

csökkenés 0,00%-a 

egyszeri 

az előtörlesztés napján, az 

előtörlesztendő összeg után kerül 

felszámításra egy összegben 

Szerződésmódosítási díj 

(Lakáscélú jelzáloghitel esetén a futamidő 

meghosszabbításáért a Bank nem jogosult 

semmilyen, általa megállapított mértékű díjat, 

jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben 

a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem 

került sor.)  

fennálló tőketartozás  

0,00%-a 
egyszeri 

szerződésmódosításkor egy 

összegben 

A földhivatali eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségek és díjai: 

  Mértéke/Összege 
Megfizetés 

gyakorisága 
Megfizetésének esedékessége 

TakarNet költség 

Elektronikus 

dokumentumként 

szolgáltatott hiteles 

tulajdoni lap másolat 

3.600,- Ft*/tulajdoni 

lap 
egyszeri megrendelés egy összegben 

Nem hiteles tulajdoni 

lap másolat 

1.000,- Ft*/tulajdoni 

lap 
egyszeri megrendelés egy összegben 
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Térképmásolat 

(helyszínrajz) 

3,000,- Ft*/ 

térképmásolat 
egyszeri megrendelésekor egy összegben 

Földhivatali eljárással 

összefüggő hatósági 

költségek 

Jogok (jelzálogjog, 

elővásárlási jog stb), 

tények bejegyzése esetén 

fizetendő költség 

12.600,-Ft*/jog/tény 

bejegyzés/ingatlan 
egyszeri 

A kérelem benyújtásakor 

egyösszegben 

Az első fokú ingatlan 

nyilvántartást érintő 

kérelem esetén (pl. 

jogok, tények törlése; 

jogok, tények bejegyzése 

jelzálogjog bejegyzése 

nélkül) 

6.600,-Ft*/ bejegyzés 

v. törlés/ingatlan 
egyszeri 

A kérelem benyújtásakor 

egyösszegben 

*A vonatkozó jogszabályban megállapított mindenkor hatályos költségek, mely közvetített szolgáltatásként kerül 

továbbszámlázásra a jelen Hirdetmény közzétételekor.  

Adminisztrációs díj a 

Földhivatali eljárások 

esetén a hatósági 

költségen felül 

a Bank által történő 

személyes ügyintézés 

esetén 

5.000,-Ft/alkalom + a 

költség összegének 

további 0,2% -ának 

megfelelő összeg, de 

max. 6000 Ft. 

egyszeri 
Annak felmerülésekor 

egyösszegben 

a Bank 

közreműködésével 

történő postai 

ügyintézés esetén 

3.000,-Ft/alkalom + a 

költség összegének 

további 0,2% -ának 

megfelelő összeg, de 

max. 6000 Ft. 

egyszeri 
Annak felmerülésekor 

egyösszegben 

 

I. Általános információk Hitelekhez/Kölcsönökhöz kapcsolódóan 

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 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.  
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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/

