Tájékoztatás a hitelfelvétel folyamatáról
MagNet Személyi kölcsön

Tisztelt Ügyfelünk!
Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk tájékoztatni Önt a hitelfelvétel várható folyamatáról.

1.1

Tájékoztatás

A tájékoztatás során a bank az Ön által megadott információk alapján felméri a hitellel kapcsolatos igényeit, pénzügyi teljesítő
képességét, annak érdekében, hogy az annak legmegfelelőbb ajánlatot tehesse Önnek.
Átadásra kerülnek a kitöltendő dokumentumok és egyeztetésre kerül, hogy milyen dokumentumokra és adatokra van szükség
a kölcsönkérelem benyújtásához. Átadjuk Önnek a hitel paramétereit tartalmazó általános tájékoztatót, valamint a jogszabályok
alapján előírt kötelezően átadandó dokumentumokat, és egyéb tájékoztatóinkat, amely alapján össze tudja hasonlítani a
különböző hitelajánlatokat és megalapozott döntést tud hozni a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében. Javasoljuk,
hogy hitelfelvétel előtt mindig tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról! Hasznos
információkat tudhat meg a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) honlapján található hitel- és lízing termékválasztó
programjából, illetve használja az MNB honlapján elérhető hitelkalkulátort. Hitelfelvétel előtt alaposan gondolja végig, hogy
jövedelmének mekkora részét tudja – váratlan események bekövetkezése esetén is – törlesztésre fordítani, illetve esetleges
jövedelemcsökkenés esetén vannak-e hiteltörlesztésre felhasználható tartalékai! Az MNB honlapjának elérhetősége:
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem.

1.2

Kölcsönkérelem benyújtása

Amennyiben a tájékoztatás alapján úgy dönt, hogy a MagNet Banktól kívánja felvenni a személyi kölcsönt, ki kell töltenie és
benyújtania a kölcsönkérelmi nyomtatványt. A kölcsönkérelmi nyomtatvány mellett be kell nyújtania azokat a dokumentumokat
(pl. bankszámla kivonatok stb.), amelyek alapján a Bank meg tudja állapítani jövedelmét, hiteltartozásait. A hitel igényléséhez
szükséges dokumentumokat a MagNet Bank bármely bankfiókjában leadhatja személyesen.

1.3. Előszűrés
Bankunk elvégzi a benyújtott kérelem és a kapcsolódó dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzését, valamint megvizsgálja a
hitelezést kizáró feltételeket (pl. KHR ellenőrzést végez).

1.4. Kölcsönkérelem bírálata
A Bank a hitelbírálat során többek között az Ön KHR-ben található adatai, illetve a jövedelmi adatai alapján elbírálja a kérelmét.

1.5. Hiteldöntés
A Bank a kölcsönkérelem bírálatának eredményéről, a hiteldöntésről minden esetben írásban küld értesítést.

1.6. Szerződéskötés
Az igénylés jóváhagyása esetén kollégánk keresni fogja, hogy telefonon időpontot egyeztessen Önnel a szerződés aláírása
céljából. A szerződés aláírására valamely MagNet bankfiókban kerülhet sor nyitvatartási időben.

1.7. Folyósítási feltételek teljesítése
A kölcsön folyósítása érdekében az Ön kölcsönszerződésében rögzített folyósítási feltételeket teljesítenie kell.
3 000 000 Ft-ot meghaladó összegű kölcsön folyósítása esetén a Bank előírja közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú
tartozáselismerő nyilatkozat megtételét.

1.8. Folyósítás
A Bank a kölcsönszerződés megkötésétől számított, illetve a folyósítási feltételek maradéktalan teljesítését követő 2. banki
munkanapon folyósítja a kölcsön összegét az Ön MagNet Banknál vezetett bankszámlájára. A folyósítás megtörténtéről és a
kölcsön teljes törlesztési ütemtervéről a Bank postai úton megküldött értesítővel értesíti.

MagNet Bank Zrt.

1

