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Tisztelt Ügyfelünk!  

 

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani a MagNet Személyi Kölcsön termék legfontosabb 

jellemzőiről.  

 

A kölcsön típusa: 

A bank által nyújtott személyi kölcsön olyan, forint devizanemben nyújtott és nyilvántartott, a 

vonatkozó hirdetményben meghatározott minimum és maximum összeghatáron belül eső összegben 

és futamidővel igényelhető szabad felhasználású célra igénybe vehető fogyasztási kölcsön, amelyet 

a bank a hitelbírálati feltételeknek megfelelő és a bank által hitelképesnek minősített természetes 

személy adós vagy kizárólag napelem finanszírozás esetén - természetes személy adós és adóstárs 

részére biztosít, melyet adós (adóstárs bevonása esetén: adós és adóstárs) a kölcsönszerződés 

feltételei szerint visszafizetni tartozik. 

 

A kölcsön céljai: 

szabad felhasználás 

napelem finanszírozás 

 

Az igényelhető kölcsön lehetséges összege: 

• minimális összege: 300 000,- Ft 

• maximális összege: 5 000 000,- Ft 

 

A standard személyi kölcsön igénylője: 

A MagNet Banktól személyi kölcsönt az a cselekvőképes természetes személy igényelhet, aki:  

• a kölcsön igénylésekor 21-60 év közötti (60 év feletti igénylő kizárólag egyedi elbírálással), és 

• magyarországi lakóhellyel és telefonos elérhetőséggel rendelkezik, és 

• magyar állampolgár és 

• nem folyik ellene büntető eljárás vagy végrehajtási eljárás, és 

• megadta hozzájárulását a KHR átadhatósági nyilatkozatban (hozzájárult a referenciaadatok 

más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez) 

• nem szerepel a KHR nyilvántartásban negatív információval (aktív és passzív státusz) 

•     minimum 100 000 Ft igazolt havi nettó jövedelem 

 

Személyi kölcsön szerződésben, napelem finanszírozás esetén legfeljebb egy adóstárs bevonására 

van lehetőség (az adóstárs kizárólag az adós közeli hozzátartozója lehet), akinek teljesítenie kell a 

fent felsorolt igénylővel szemben támasztott követelményeket. 

 

A kamatozás módja: 

A MagNet Személyi kölcsön kamata fix, amely azt jelenti, hogy a futamidő alatt a Bank által az 

egyoldalúan nem módosítható.  
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A hitelkamat mértéke függ a kölcsön összegétől, a hitelcéltól, az Ön és / vagy az Adóstárs igazolt 

jövedelmének összegétől, és hogy vállalja-e, hogy rendszeres jövedelme a MagNet Banknál vezetett 

bankszámlára érkezzen.  

Amennyiben a bankszámlára érkező rendszeres jövedelemre tekintettel a Bank alacsonyabb 

hitelkamatot állapít meg, akkor Önnek a kölcsön teljes futamideje alatt a kedvezmény alapjául 

szolgáló kategóriához tartozó minimális összegű rendszeres jövedelmet a fizetési számlára kell 

utalnia.  

A Banknak kölcsönszerződés szerinti joga, hogy a kedvezmény alapjául szolgáló jóváírásokat a 

kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizze, és a feltételek nemteljesítése esetén a 

kedvezmény megvonásáról döntsön. Ebben az esetben Ön a Hirdetmény szerinti standard 

hitelkamatot köteles fizetni. Amennyiben a későbbiekben Ön ismételten teljesíti a kedvezmény 

alapjául szolgáló feltételeket, akkor újra jogosulttá válik a kedvezményes hitelkamatra. 

A hitelkamatok mindenkori mértékét a MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető 

hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről szóló Hirdetmény tartalmazza. 

Reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutató: 

Az alábbiakban 2 reprezentatív példán mutatjuk két - a Bankunknál jellemző - személyi kölcsön 

összegre, futamidőre és kamatra vonatkozólag a teljes hiteldíj mutató értékeket.  

Kölcsönösszeg Futamidő THM 

500 000 Ft 3 év 22,0% 

3 000 000 Ft 5 év 19,6% 

A reprezentatív példákban feltüntetett THM értékek az ügyfelek előzetes tájékoztatására szolgálnak. 

A konkrét ajánlatra vonatkozó THM értéket majd az egyedi kölcsönszerződés tartalmazza. 

Törlesztőrészletek összege és a törlesztés gyakorisága 

A havi törlesztőrészlet összege az igényelt kölcsön futamideje, a kölcsön összege, és a hitel kamata 

alapján kerül kiszámításra annuitásos módszer alkalmazásával. A fix hitelkamatból adódóan a teljes 

futamidő alatt azonos összegű törlesztőrészletet kell fizetni. Az annuitásos törlesztőrészlet kamatot 

és tőkét is tartalmaz, azonban az egyes törlesztőrészletben eltérő a kamat és a tőke aránya. A 

törlesztőrészleteket havonta kell megfizetni. 

A hitel választható futamideje: 

• minimum: 12 hónap 

• maximum: 84 hónap (120 hónap – kizárólag napelem finanszírozás esetén) 

MagNet Bank  


