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Alulírott: 

Név:  

Születési dátum:  

Lakcím  

Szerződésszám  

Telefonos elérhetőség  

Elő-, illetve végtörlesztés tervezett időpontja:  

Elő-, illetve végtörlesztés forrása: □ saját erő 
□ hitelkiváltás (más hitelintézet, munkáltatói 
 kölcsön)  
□ cafeteria 

 
A megfelelőt kérjük megjelölni! 
 

 Kérem, ………………. HUF, azaz ……………………………. …………………………………….HUF összeggel a 
fennálló tartozásomat előtörleszteni.  
 

 Kérem a teljes fennálló kölcsöntartozásom végtörlesztését. 
 
Tudomásul veszem, hogy az Előtörlesztési kérelem benyújtását követően a MagNet Bank Zrt. a 
részleges- vagy teljes előtörlesztést megelőzően az előtörlesztésre vonatkozó információkat, annak 
következményeinek számszerűsítését és a következmények megállapításánál alkalmazott ésszerű és 
indokolható feltételezéseket, valamint az előtörlesztésért felszámításra kerülő költség mértékét, és 
megállapításának módját tartalmazó tájékoztatót részemre megküldi. 
********************************************************************************** 
 
Nyilatkozatok 
 

 Nyilatkozom, hogy az elő-, illetve a végtörlesztéshez szükséges összeget, valamint a mindenkor 
hatályos, vonatkozó Hirdetmény szerinti előtörlesztési költséget, illetve forint ellenértékét a 
16200010-99801467 számú hiteltechnikai számlán ………………………………………………………….. 
fizetési számlán elhelyezem, illetve hitelkiváltás esetén a tartozásigazolásban megjelölt 
………........-………….. számú hiteltechnikai számlán legkésőbb a tervezett értéknapot megelőző 3. 
banki munkanapon rendelkezésre bocsátom. 

 

☐ igen     ☐ nem 
 

 Tudomásul veszem, hogy az elő-, illetve a végtörlesztés végrehajtására csak abban az esetben van 
mód, amennyiben az elő-, illetve végtörlesztési időpont előtt legalább 15 banki munkanappal a 
Banknak írásban bejelentésre kerül az elő-, illetve végtörlesztési szándékom. 

 

☐ igen     ☐ nem 
 

 Tudomásul veszem, hogy az elő-, illetve a végtörlesztés elszámolása – függetlenül az utalás 
napjától – az elő-, illetve végtörlesztésre megjelölt értéknapon történik. 
 

☐ igen     ☐ nem 
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 Tudomásul veszem, hogy amennyiben az elő-, illetve a végtörlesztés elszámolásának 
időpontjában bármely jogcímen lejárt tartozásom áll fenn a Bankkal szemben, úgy az elő-, és 
végtörlesztésre szánt összeget elsődlegesen a Bank a lejárt tartozás kiegyenlítésére fordítja. 
 

☐ igen     ☐ nem 
 

Felhívás és nyilatkozat budget-fix-el rendelkező Ügyfeleink részére 
 
Szeretnénk felhívni a Budget-fix törlesztési móddal rendelkező Ügyfelek figyelmét, hogy a 
Kölcsönszerződésben rögzített módon, az előtörlesztést követően a törlesztő részlet változatlan 
marad, és a futamidő kerül csökkentésre.  
 
Amennyiben Ön ettől eltérően, a törlesztő részlet csökkenését kívánja elérni a futamidő változatlanul 
hagyásával, úgy kérjük, azt az alábbi módon jelezze felénk: 

 

 Budget-fix törlesztési mód esetén kérem a törlesztő részlet csökkenését, a futamidő változatlanul 
hagyása mellett.             

 
 
Kelt: Budapest, 20………………….                          
 
 …………………………………………….. 
 Ügyfél aláírása 
 
 
Átvevő banki alkalmazott:  
Kelt: Budapest, 20…………………. 
 ……………………………………………. 
 Ügyintéző aláírása 
 


