
A kölcsön 

kamatlába
1

Szerződés-

kötési díj
Kezelési költség

Rendelkezésre 

tartási jutalék
3

Teljes hiteldíj 

mutató (THM)
2

Elő-, vég-

törlesztés 

díja

Törlesztés Egyéb díjak, költségek

változó, 

12 havi BUBOR 

+13,5% évente, mely 

a hitelkeretből 

felhasznált összeg 

után fizetendő 

havonta, a hónap 

utolsó banki napján 

(késedelmi kamat 

mértéke 6%)

3.000 Ft

egyszeri 2% a 

hitelkeret összege 

után, 

hosszabbítás esetén 

legfeljebb 

2.000 Ft, 

mely a hitelkeret 

lejáratának meg-

hosszabbításakor 

esedékes

HUF alapon: 20,81% 

(375.000 Ft összegű 

hitelkeret, 12 

hónapos futamidő, 

HUF-keret: 

14,15%-os kamatláb)

változó, 

12 havi EURLIBOR 

+15% évente, mely a 

hitelkeretből 

felhasznált összeg 

után fizetendő 

havonta, a hónap 

utolsó banki napján 

(késedelmi kamat 

mértéke 6%)

8 EUR

egyszeri 2% a 

hitelkeret összege 

után, 

hosszabbítás esetén 

legfeljebb 

7 EUR, 

mely a hitelkeret 

lejáratának meg-

hosszabbításakor 

esedékes

EUR alapon: 

28,86%

(375.000 Ft összegű 

hitelkeret, 12 

hónapos futamidő,  

EUR-keret: 

14,749%-os 

kamatláb)

EUR vételi árfolyam: 325,92

EUR eladási árfolyam: 343,34
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A szeződésmódosítás díja a szerződés évenkénti, egy évre történő meghosszabbítása esetén - amikor csak a szerződés lejárata változik - nem kerül

felszámításra. 

A terméket 2020. március 19-től a Bank nem értékesíti. A 2020. március 18-ig megkötött szerződésekre a hirdetmény szerinti kondíciók vonatkoznak. 

HIRDETMÉNY
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LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL

Szerződés módosítási díj
4
: 

- szerződésmódosítás, 

amely csak a 

hitelszerződést érinti: 

5.000 Ft/alkalom

- szerződésmódosítás, 

amely banki könyveléssel 

is jár: 

10.000 Ft/alkalom

Rendkívüli (5 

munkanapon belüli) 

ügyintézés díja: 

1.500 Ft/alkalom. 

Hitelekkel kapcsolatos 

igazolás díja 

3.000 Ft/alkalom

Késedelmes ügyletek 

monitoring díja: 

5.000 Ft/hó
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Bank jogosult a hitelkeret rendelkezésre tartásával összefüggésben, rendelkezésre tartási díjat megállapítani - a hitelkeret összegét alapul véve -, ennek

mértéke azonban nem lehet magasabb a százalékban meghatározott ügyleti kamat 50%-ánál.

2 
Teljes hiteldíjmutató: (%) (THM)

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 

A devizahitel folyósítása és törlesztése a hitel devizanemében történik, a THM nem tükrözi a hitel árfolyam- és kamatkockázatát. 

A THM számításánál a 2020. március 2-án érvényes, a Bank által közzétett alábbi devizaárfolyamok lettek figyelembe véve:

A THM mutató aktualizálásának érvényességi dátuma: 2020. március 18. 

a Sopron Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2022. február 28. 
napján létrejött szerződésállomány átruházására vonatkozó megállapodás alapján 2022. június 30-i hatállyal 

átruházásra került Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitel kondícióiról .

A Hirdetményben foglaltak kizárólag a fent hivatkozottak szerint átruházásra került szerződésekhez kapcsolódóan 
tartalmazzák a vonatkozó kondíciókat, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. a jelen Hirdetmény szerinti 

feltételekkel kölcsönt nem nyújt.

Hatályba lépés napja: 2022. július 1.

Közzététel napja: 2022. június 29.
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. 

- Cégjegyzékszám: 01-10-046111 - www.magnetbank.hu

Jelen kondíciós listában a hatályba lépő módosítások sárga háttérrel és dőlt betűkkel kerültek megjelölésre.

Reprezentatív példa: 

A hitelkeret összege 375.000 Ft, futamideje 1 év. A példában alkalmazott kamatláb (12 havi BUBOR + 13,50%) 14,15%. Egyszeri díjak: 

szerződéskötési díj 3.000 Ft, kezelési költség 7.500 Ft, rendelkezésre tartási díj 0 Ft, zárlati díj 500 Ft. 

A hitel teljes díja: 64.152 Ft

THM: 20,81%.

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 439.152 Ft

MagNet Bank Zrt.

www.magnetbank.hu
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2020.03.18-án a 12 H BUBOR 0,65%, a 12 H EURLIBOR -0,25086%

A számlán 

történt 

jóváírások a 

tartozás 

összegét 

automatikusan 

csökkentik.

díjmentes

1% évente a 

hitelkeretből fel nem 

használt összeg 

után. Havonta, a 

hónap utolsó banki 

napján kerül 

felszámításra.
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http://www.sopronbank.hu/

