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SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 
 

Szerződésszám: ………………………………… 

(a továbbiakban: Kölcsönszerződés) 

 
amely létrejött egyrészről 

Családi- és utónév:  

Születési családi és utónév:  

Születési hely:  

Születési idő:  

Anyja születéskori neve:  

Lakcím:  

Levelezési cím:  

Állampolgárság:  

Azonosító okmány típusa:  

Azonosító okmány száma:  

Lakcímkártya száma:  

Email cím:  

Telefonszám:  

mint adós (a továbbiakban: Adós 1), valamint 

 

Családi- és utónév:  

Születési családi és utónév:  

Születési hely:  

Születési idő:  

Anyja születéskori neve:  

Lakcím:  

Levelezési cím:  

Állampolgárság:  

Azonosító okmány típusa:  

Azonosító okmány száma:  

Lakcímkártya száma:  

Email cím:  

Telefonszám:  

mint adós (a továbbiakban: Adós 2) – (a továbbiakban: Adós 1 és Adós 2 együttesen: Adós), másrészről 

a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely és levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 98. ; cégjegyzékszám: 01-10-

046111, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; - a továbbiakban Bank;  Adós 1, Adós 2 és Bank együttesen: Felek) 

között, az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel jön létre: 

 

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS LÉNYEGES FELTÉTELEI:  
 

Kölcsön összege: … HUF, azaz … forint 

Kölcsön típusa: Személyi kölcsön 

Kölcsön célja: Szabad felhasználás 

Kölcsön devizaneme:  HUF 

Kölcsön folyósításának várható időpontja: ……. év ……………. hónap ……….. nap 

Kölcsön futamideje: A kölcsön folyósításától számított … hónap 

Kölcsön lejárata: ……. év ……………. hónap ……….. nap (Lejárat) 

A Kölcsön rendelkezésre tartásának 

időtartama: 
Jelen Kölcsönszerződés megkötésétől számított 30 nap 

Kölcsön éves ügyleti kamatának mértéke: …%  

Ügyleti kamat típusa: A teljes futamidő alatt fix kamatozású 

Adós 1 és/vagy Adós 2 rendszeres 

jövedelme: 
… 

Fizetési számlán vállalt havi jóváírás 

összege Adós 1 és/vagy Adós 2 által 

(Vállalt havi jóváírás): 

 

Vállalt havi jóváírás után biztosított 

kamatkedvezmény (évi): 
…% 



Oldal 2 / 6 
 

A felvett kölcsön teljes összegének 

napelem finanszírozásának vállalása okán 

biztosított kamatkedvezmény (évi): 

…% 

Késedelmi kamat mértéke: Ügyleti kamat×1,5 + 3%, de legfeljebb a jegybanki alapkamat + 24% 

Folyósítási díj mértéke: 0 Ft 

Közjegyzői díj becsült összege: … Ft 

THM (teljes hiteldíj mutató) mértéke: …% 

Folyósítás helye: Adós … számú fizetési számlája  

Kölcsön havi törlesztőrészletének összege: … Ft 

Kölcsön havi törlesztőrészleteinek a 

száma: 
… 

Havi törlesztőrészletek esedékessége: Minden hónap … napján 

Adós 1 Fizetési számlaszáma: … 

A futamidő alatt visszafizetendő teljes 

összeg: 
… Ft 

A Kölcsön lehívásának, azaz 

folyósításának feltételei: 

- 3 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 1 eredeti példányban benyújtásra 

kerül a Bankhoz az Adós  jelen Kölcsönszerződés alapján tett, közjegyzői 

okiratba foglalt együttes tartozáselismerő nyilatkozata; 

 

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TOVÁBBI FELTÉTELEI:  
 

A Bank az Adós 1 részére a jelen Kölcsönszerződésben meghatározott összegű forint alapú személyi kölcsönt nyújt 

(továbbiakban: Kölcsön, illetve Kölcsönügylet), melyet a Bank a jelen Kölcsönszerződésben rögzített szerződésszámon, forint 

devizanemben tart nyilván. A Kölcsönszerződés devizaneme forint, a Kölcsön folyósítása és visszafizetése is forint devizanemben 

történik. 

A Bank a Kölcsönt az Adós 1 jelen Kölcsönszerződésben meghatározott fizetési számlaszámára (továbbiakban: Fizetési számla) 

történő átutalással nyújta. Az Adós 1 Fizetési számlája egyben a Kölcsön havi törlesztőrészleteinek megfizetésére is szolgál. Adós 

1 jelen Kölcsönszerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a Fizetési számlát a Kölcsönszerződésből származó, esedékes, 

illetve lejárt követelése összegével megterhelje. Az Adós 1 köteles biztosítani, hogy a Kölcsön havi törlesztőrészletének összege a 

Fizetési számlán minden esedékességkor rendelkezésre álljon. 

A Bank a Kölcsön ellenértékeként a Kölcsön összegének folyósításának napjától a jelen Kölcsönszerződésben rögzített éves 

ügyleti kamatot számít fel. Az éves ügyleti kamat mértéke a teljes futamidő alatt állandó.  

Amennyiben  Adós a jelen Kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten vállalja, hogy a felvett kölcsön teljes összegét a 

Hirdetményben meghatározott napelem finanszírozás céljára (a továbbiakban: Kölcsöncél) fordítja abban az esetben az éves 

ügyleti kamat a kölcsönösszeg, az Adós által Vállalt havi jóváírás mértéke, valamint a Kölcsöncél alapján került meghatározásra. 

Legfeljebb havi kettő, átutalásként teljesített jóváírás együttes összegének kell elérni vagy meghaladni a választott havi jóváírás 

mértéket. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hirdetményben meghatározott módon vállalt havi jóváírások teljesítésének 

ellenőrzése 6 (hat) havonta történik, és a feltétel vizsgálat időpontját megelőző 6 (hat) hónapban legalább 4 (négy) alkalommal 

teljesíteni kell a vállalt jóváírást.  

Amennyiben az Adós nem teljesiti a havi jóváírás után járó kamatkedvezmény feltételeit, a Bank jogosult a Vállalt havi jóváírás 

miatt biztosított kamatkedvezményt megvonni, melyről az Adóst írásban értesíti. Az Adós a vállalt havi jóváírás összeg által 

biztosított kamatkedvezmény nélkül számított éves ügyleti kamat alapján meghatározott havi törlesztőrészlet megfizetésére 

köteles. Az Adós a jelen Kölcsönszerződésben meghatározott, a vállalt havi jóváírás miatt biztosított kamatkedvezmény 

feltételének való újabb megfeleléssel automatikusan, bármely további jognyilatkozata nélkül ismételten jogosult a jelen 

Kölcsönszerződésben rögzített a vállalt havi jóváírás miatt biztosított kamatkedvezményre. A feltétel teljesülésének hónapját 

követő hónapban esedékes törlesztőrészlettől a vállalt havi jóváírás összeg miatt biztosított kamatkedvezménnyel csökkentett 

kamatból kalkulált havi törlesztőrészlet megfizetésére köteles. 

 Az Adós vállalja, hogy a Kölcsön folyósítását követően a Hirdetményben meghatározott Kölcsöncél megvalósulását bizonyító 

dokumentumokat benyújtja a Bank felé. Az Adós tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Bank jogosult a Kölcsöncél 

vállallása miatt biztosított kamatkedvezmény feltételeit a Kölcsön folyósításától ellenőrizni, és amennyiben a Bank megállapítja, 

hogy a Kölcsöncél nem teljesült, a Bank jogosult a következő törlesztési esedékességtől a napelem finanszírozáásnak vállallása 

miatt biztosított kamatkedvezményt megvonni, melyről az Adóst írásban értesíti. Az értesítés keltét követő első esedékes 

törlesztőrészlettől az Adós a napelem finanszírozása miatt biztosított kedvemény nélkül számított éves ügyleti kamat alapján 

meghatározott havi törlesztőrészlet megfizetésére köteles.  

Adós 1 és Adós 2 Fizetési Számlán vállalt együttes havi jóváírásai a kamatkedvezmény érvényesítéséhez összeadhatók.  

 

Amennyiben a jelen Kölcsönszerződésben meghatározott éves ügyleti kamat az Adós rendszeres jövedelmére tekintettel a 

Hirdetmény szerinti „Standard” kategóriában megállapított kamat mértékéhez képest az Adós részére kedvezményesen került 

meghatározásra, úgy az Adós a jelen Kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten vállalja, hogy a teljes futamidő alatt minden 

hónapban legalább a jelen Kölcsönszerződésben rögzített, a kedvezmény alapjául szolgáló jövedelem kategóriában meghatározott 

minimális összegű rendszeres jövedelem a Fizetési számlán jóváírásra kerül (rendszeres jövedelem átutalás miatt biztosított 

kamatkedvezmény).  
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Az Adós tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Bank jogosult a rendszeres jövedelem átutalás miatt biztosított 

kamatkedvezmény feltételeit a Kölcsön teljes futamideje alatt ellenőrizni, és amennyiben a  kamatkedvezmény feltétele legalább 2 

egymást követő hónapon keresztül nem teljesül, a Bank jogosult a következő törlesztési esedékességtől a rendszeres jövedelem 

átutalása miatt biztosított kamatkedvezményt megvonni, melyről az Adóst írásban értesíti. Az értesítés keltét követő első esedékes 

törlesztőrészlettől az Adós a rendszeres jövedelem átutalás miatt biztosított kamatkedvezmény nélkül számított éves ügyleti kamat 

- azaz a Hirdetmény szerinti „Standard” kamat - alapján meghatározott havi törlesztőrészlet megfizetésére köteles. Az Adós a 

jelen Kölcsönszerződésben meghatározott, a rendszeres jövedelem átutalás miatt biztosított kamatkedvezmény feltételének való 

újabb megfeleléssel automatikusan, bármely további jognyilatkozata nélkül ismételten jogosult a jelen Kölcsönszerződésben 

rögzített rendszeres jövedelem átutalás miatt biztosított kamatkedvezményre, azaz a feltétel teljesülésének hónapját követő 

hónapban esedékes törlesztőrészlettől a rendszeres jövedelem átutalás miatt biztosított kamatkedvezménnyel csökkentett kamatból 

kalkulált havi törlesztőrészlet megfizetésére köteles. 

Az Adós kötelezi magát a Kölcsön visszafizetésére, és annak jelen Kölcsönszerződés szerinti járulékai megfizetésére. Az Adós a 

Kölcsön visszafizetéséért teljes vagyonával felel. A Kölcsön törlesztése havonta, a havi törlesztőrészletek megfizetésével történik. 

A Kölcsön havi törlesztőrészleteinek összege az annuitás módszerével kerül meghatározásra. Az annuitásos számítás részletes 

szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza.  

A havi rendszeres törlesztőrészlet tartalmazza a tőke és az ügyleti kamat havi, időarányos részét. A havi törlesztőrészletek összege 

a fix kamatozás okán a teljes futamidő alatt változatlan. Az első törlesztőrészlet esedékessége a folyósítás napját követő hónap 

jelen Kölcsönszerződésben meghatározott napja, majd azt követően a havi törlesztőrészletek minden hónap jelen 

Kölcsönszerződésben meghatározott napján esedékesek. Amennyiben  az esedékesség napja nem banki munkanap, akkor az azt 

követő banki munkanapon esedékes a havi törlesztőrészlet. A havi törlesztőrészletek összege függ a Kölcsön folyósításának 

időpontjától, így az Adós által fizetendő havi törlesztőrészletek pontos összegét a folyósítási értesítő levél (továbbiakban: 

Folyósítási értesítő) tartalmazza.  

Amennyiben a Kölcsön folyósításának tényleges időpontja eltér a Kölcsön folyósításának jelen Kölcsönszerződésben rögzített 

várható időpontjától úgy a Lejárat annak megfelelően módosul. 

A Bank a Folyósítási értesítőben közli a Kölcsönszerződés szerződésszerű teljesítése esetére szóló fizetési ütemezést (Törlesztési 

táblázat), amely tartalmazza az egyes törlesztőrészletek pontos összegét és esedékességük időpontját is. A Folyósítási értesítő – a 

folyósítás tényleges időpontjának ismeretében - tartalmazza továbbá a Kölcsön Lejáratának pontos időpontját is. A Bank a 

Folyósítási értesítőt a Kölcsön folyósítását követő 5 munkanapon belül küldi meg az Adósnak. A Folyósítási értesítő a jelen 

Kölcsönszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A Bank az Adós kérésére, továbbá az Üzletszabályzatban meghatározott rendszerességgel és tartalommal díjmentesen Törlesztési 

táblázatot küld. 

A jelen Kölcsönszerződésben rögzített teljes hiteldíj mutató a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva került  

megállapításra. A Kölcsön teljes díja - a Bank Üzletszabályzatának és a Bank hatályos Hirdetményének alapulvételével - az 

alábbiakban tételesen felsorolt díjakból áll: 

A THM számítása során figyelembe vett tételek: 

- Hitelkamat (Kölcsönszerződés lényegi feltételei szerinti mértékben és feltételekkel) 

- Folyósítási díj: a Kölcsön összegének 1%-a, melyet a Bank az „Személyi kölcsön nyitási akció” elnevezésű akció 

keretében a Hirdetményben foglalt feltételek teljesítése esetén nem számít fel, így jelen Kölcsönszerződés 

vonatkozásában 0 Ft folyósítási díjjal számolt a Bank.  

- A fizetési számlához kapcsolódó jutalékok, díjak, költségek: az „Általános Hirdetmény” és a „Kondíciós Lista”  

dokumentumokban meghatározottak szerint. Tekintettel arra, hogy a Bank nem írja elő számlavezetési díj 

megfizetéséhez kötött fizetési számla fenntartását, és a Kölcsön törlesztése után pénzforgalmi díjat nem számít fel, ezért 

0 Ft számlavezetési és pénzforgalmi díjjaltörtént a kalkuláció. 

További olyan díjtételek amelyek bár a THM számításának nem része, de a Kölcsönnel kapcsolatban felmerül(het)nek: 

- Nem szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódó díjak 

o Késedelmi kamat 

o Késedelem miatti felszólító levél díja a szerződéskötés időpontjában: 1.000,- Ft, azaz egyezer forint / levél. 

o Késedelem miatti SMS felszólítás díja a szerződéskötés időpontjában: 50,- Ft, azaz ötven forint / SMS 

o Késedelem miatti személyes megkeresés díja a szerződéskötés időpontjában: 10.000,- Ft, azaz tízezer 

forint/megkeresés 

o Késedelem miatti személyes megkeresés költsége a szerződéskötés időpontjában: 10.000,- Ft, azaz tízezer 

forint/megkeresés 

o Postai és távközlési költségátalány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 

alapján a szerződéskötés időpontjában: 30.000, Ft, azaz: harmincezer forint 

- Szerződésmódosítási díj a szerződéskötés időpontjában: 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint 

- Előtörlesztés költsége:  

o Az előtörlesztett összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja 

közötti időtartam meghaladja az egy évet vagy; 

o Az előtörlesztett összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a Kölcsönszerződés szerinti lejáratának 

időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet.  

o A felszámított díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a Kölcsönszerződés szerinti lejáratának 

időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek 

figyelembevételével. 
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o 12 havonta egyszer az ügyfél által teljesített előtörlesztés díjmentes, ha az előtörlesztés összege a 200.000 Ft-ot 

nem haladja meg.  

- Ügyintézési díj: a szerződéskötés időpontjában: 5.000,- Ft, azaz ötezer forint. 

- Egyéb, nem a Banknak fizetendő költségek: 

o Közjegyzői díj, melynek becsült összege: ……………… Ft, azaz …….forint 
(a közjegyzőnek fizetendő díj meghatározása és annak kiszabása a vonatkozó 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet alapján az 

illetékes közjegyző hatáskörébe tartozik, így a Bank a jelen Kölcsönszerződésben csak becsült összeget tud közölni) 

Az itt meghatározott díjak, jutalékok, illetve költségek megfizetésének módját, esedékességét és mértékét az Üzletszabályzat, 

illetve a Hirdetmény tartalmazza. 

Az ügyleti év kezdete megegyezik a Kölcsön folyósításának napjával. A következő ügyleti évek fordulónapjai rendre a Kölcsön 

folyósítását, illetve az egyes ügyleti évfordulókat követő - a folyósításkor kalkulált törlesztési ütemezés szerinti - 12. törlesztési 

esedékesség napjával egyeznek meg. Az Adós kérésére az Adósnak biztosított esetleges futamidő hosszabbítás, illetve fizetési 

haladék nem befolyásolja az ügyleti év fordulónapját. A Bank az ügyleti évek fordulónapját követően éves egyenlegértesítő 

levélben tájékoztatja az Adóst a fennálló tartozásáról. 

A Bank a Kölcsön kamatát egyoldalúan nem jogosult módosítani. Az Adós kijelenti, hogy a  kamatkedvezmény elvesztése esetén 

az ügyleti kamat változása nem minősül a Bank általi egyoldalú szerződésmódosításnak. 

A Bank a Kölcsönszerződésben, az Üzletszabályzatban, illetve a Hirdetményben meghatározott díjat - ide nem értve a Kölcsön 

folyósításához, a Kölcsön rendelkezésre tartásához, valamint az Adós általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei 

fejében jogszabály szerint megállapítható költséget - legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves 

fogyasztói árindex mértékével emeli évente egy alkalommal, április 1-jei hatállyal. 

A Bank a Kölcsönszerződésben meghatározott költséget annak növekedésével arányosan módosítja, a módosításra okot adó 

körülmény felmerülésekor. 

Az Adós a Lejáratig jogosult a Kölcsön összegének részleges vagy teljes előtörlesztésére. Az előtörlesztés gyakorlásának módját, 

részletes szabályait, továbbá díjait az Üzletszabályzat, illetve a Hirdetmény tartalmazza. 

Az Adós köteles a Lejáratig a Banknál vezetett, jelen Kölcsönszerződésben rögzített, a havi törlesztőrészletek megfizetésére 

szolgáló Fizetési számláját fenntartani. A Fizetési számla kezelésével és fenntartásával járó jutalék, díj, költség vagy egyéb 

fizetési kötelezettséget a Bank a mindenkor hatályos „Általános Hirdetményben” és „Kondíciós Listában”  teszi közzé. 

Amennyiben a törlesztésre nem szerződésszerűen kerül sor, úgy a Bank erről értesíti az Adóst. Amennyiben Adós a 

Kölcsönszerződésből származó, bármely fizetési kötelezettségének határidőben bármely oknál fogva nem tesz eleget, a Bank a 

lejárt tartozások után a késedelem idejére, a jelen Kölcsönszerződésben meghatározott éves ügyleti kamat másfélszeresének a 

három százalékponttal növelt értékével megegyező, de legfeljebb a jegybanki alapkamat huszonnégy százalékponttal növelt 

mértékű késedelmi kamatot érvényesít. 

A késedelem további jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat tartalmazza, melyekre a Bank az Adós figyelmét a szerződéskötést 

megelőzően külön felhívta.  

A Bank a Kölcsön kifizetését megtagadhatja, ha a hitelbírálatot követően az Adós körülményeiben olyan lényeges változás állt be, 

amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. 

Az Adós a Kölcsön igénybevételére nem köteles.  

Mind a Bank, mind az Adós jogosult a Kölcsönszerződést felmondani az Üzletszabályzatban meghatározott módon és okból. 

Az Adós a Kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a Kölcsön 

folyósítására még nem került sor. Az Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a 

Kölcsönszerződést, ha a Kölcsönt a Bank már folyósította. 

Az Adós az elállásról vagy felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon 

belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a Kölcsön folyósításától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Kölcsönszerződés 

szerint megállapított ügyleti kamatot a Banknak visszafizetni. 

Az Adós elállása esetén a Bank további összeg felszámítására nem jogosult. 

A Kölcsönszerződés bármely okból történő, Bank általi azonnali hatályú felmondása esetén – az Üzletszabályzat eltérő 

rendelkezése hiányában - az Adósnak a Bankkal szembeni valamennyi, a felmondott szerződésből eredő fizetési kötelezettsége 

azonnal lejárttá, és egyösszegben esedékessé válik, és az Adós köteles a Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását 

haladéktalanul, a felmondásban foglaltak szerint kiegyenlíteni. Amennyiben az Adós a felmondást követő fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget úgy a Bank jogosult akár végrehajtási eljárás útján is érvényesíteni követelését. 

A Kölcsönszerződés megszűnésének részletes szabályait, így különösen a Kölcsönszerződésre vonatkozó elállási, felmondási 

jogot, a Bank által gyakorolható azonnali hatályú felmondás eseteit és annak következményeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 

A fizetés elmulasztásának jogkövetkezményeivel kapcsolatos részletes szabályokat az Üzletszabályzat, a fizetés elmulasztásával 

kapcsolatban felszámítható költség vagy díjtételeket pedig a Hirdetmény tartalmazza. 

 
A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK 
 

1. Adatkezelési Nyilatkozat 

Alulírott Adós jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételek elnevezésű dokumentumában, 

valamint a www.magnetbank.hu/adatvedelem weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tájékoztatást 

megismertem, megértettem és az abban foglaltakat tudomásul veszem. 

 

2. A Kölcsönnel kapcsolatos tájékoztatás, a dokumentumok átvétele 

http://www.magnetbank.hu/adatvedelem
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Alulírott Adós jelen Kölcsönszerződés aláírásával kijelentem, hogy a Kölcsönszerződéssel kapcsolatos tájékoztatást a vonatkozó 

jogszabályok szerint előírt mértékben és módon  a Banktól megkaptam, valamint tisztában vagyok a Kölcsönszerződés esetleges 

kockázataival, a Kölcsönszerződés felmondásának eseteivel, a szerződésszegés eseményeivel, következményeivel. Kijelentem, 

hogy képes vagyok a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeim szerződésszerű teljesítésére. 

Alulírott Adós a Kölcsönszerződés aláírásával kijelentem, hogy jelen Kölcsönszerződés mellékletét képező dokumentumokat a 

Bank rendelkezésemre bocsátotta, azok tartalmát megismertem és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadom. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy az azonos státusú szerződő feleket a Szerződésből, illetve a mellékletét képező 

szerződésekből eredő kötelezettségek Bankkal szemben egyetemlegesen terhelik, és egyidejűleg egyetemleges kötelezettséget 

vállalnak a Szerződésből és a mellékletét képező szerződésekből eredő valamennyi kötelezettség, valamint szerződésszegésen 

alapuló kötelezettség teljesítésére, így mindegyik Adós az egész szolgáltatással tartozik, valamint egymás 

szerződésszegéseiért is egyetemlegesen felelnek, továbbá a Banknak az azonos státusú szerződő felek bármelyikéhez 

kézbesített nyilatkozata valamennyiükkel szemben hatályos.  

2. A jelen Kölcsönszerződés azon a napon jön létre érvényesen, amikor az Adós és a Bank a Kölcsönszerződést szabályszerűen 

aláírja. A Felek rögzítik, hogy a Bank a mindkét fél által aláírt Kölcsönszerződés 1 eredeti példányát az Adósnak a 

Kölcsönszerződés aláírásakor átadta. 

3. Ahol jelen Kölcsönszerződés Üzletszabályzatot említ azon „A Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat” elnevezésű 

üzletszabályzatot, ahol Hirdetményt azon „A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, 

alkalmazott díjairól, és költségeiről” elnevezésű hirdetményt, ahol Általános Hirdetményt azon „A MagNet Bank Zrt. 

hivatalos tájékoztatója a lakossági és vállalati bankszámlák, betétek, bankkártyák és egyéb szolgáltatások esetén alkalmazott 

kondíciókról, teljesítési rendről, díjakról és jutalékokról” elnevezésű általános hirdetményt, ahol pedig Kondíciós Listát azon 

a „Lakossági bankszámlák, bankkártyák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciós listái” elnevezésű dokumentumot kell érteni. 

4. Jelen Kölcsönszerződés további rendelkezéseit a mindenkor hatályos Üzletszabályzat Személyi kölcsön fejezete továbbá a 

mindenkor hatályos Hirdetmény vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. Amennyiben az Üzletszabályzat Személyi kölcsön 

fejezete eltérően nem rendelkezik a Kölcsönszerződés vonatkozásában értelemszerűen alkalmazni kell a mindenkor hatályos 

Üzletszabályzatban és az „Általános Üzleti Feltételekben” (továbbiakban: ÁÜF) foglalt általános szerződési feltételeket is. 

Jelen Kölcsönszerződés ezen dokumentumokban foglaltakkal együtt értelmezendő. 

5. Adós kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés elválaszthatlan mellékletét képező ÁÜF-et, az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt 

megismerte, annak tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és azok egy-egy példányát megkapta.  

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Bank az írásbeli nyilatkozatait a Kölcsönszerződésben megjelölt Adósnak, mint 

címzettnek a megjelölésével az Adós jelen Kölcsönszerződésben megjelölt levelezési címére küldi meg. Amennyiben az 

Adós a levelezési címét a Banknál megfelelően módosítja úgy a Bank ezt követően ezen a kapcsolattartási címen keresi meg 

az Adóst. Az Adós a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozatokat a Magnet Bank Zrt. címzett megjelölésével 1062 Budapest, 

Andrássy út 98. címre szabályszerűen postára adott postai küldemény útján juttathatja el. A kapcsolattartással kapcsolatos 

részletes szabályokat az ÁÜF tartalmazza.  

7. A Kölcsönszerződést Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A Kölcsönszerződés módosítása vagy 

részleges érvénytelensége esetén a Kölcsönszerződés többi része érvényben marad. 

8. Adós kijelenti, hogy a magyar nyelvet érti, a jelen Kölcsönszerződést egyedileg megtárgyalták, azt elolvasta, megértette, és 

jelen Kölcsönszerződés aláírásával a feltételeit kifejezetten elfogadja.   

 
Mellékletek:  

papíron átadott: 
 Általános Üzleti Feltételek 
 A Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat  
 MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről szóló 

Hirdetmény  
 Általános Hirdetmény 
 Kondíciós Lista 
 
 

Kelt:…………………….(helység), ..…... (év) …………………(hónap)….…(nap) 

 

 

             …………………………………………………… ………………………………………… 

Adós 1       Adós 2 
 
 

Előttünk mint tanúk előtt:  

 

 Név: …………………………….…. Név: ………………………………. 

 Cím: ……………………………….. Cím: ………………………………. 

 Aláírás: ……………………………. Aláírás: ………………………........ 
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…………………………………………………… 

Bank 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: …………………………….…. 

Cím: ……………………………….. 

Aláírás: ……………………………. 

 

Alulírott Adós aláírásommal elismerem, hogy a jelen Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „Általános Üzleti 
Feltételek”, ”A Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat”, „MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek 
kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről szóló Hirdetmény” elnevezésű dokumentumokat, továbbá az „Általános 
Hirdetményt” és a „Kondíciós Listát” a mai napon hiánytalanul átvettem. 
 
             

………………………………… 
Adós 1 

 
 

………………………………… 
Adós 2 

 

 


