Tájékoztatás a hitelfelvétel folyamatáról

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

1.1

Tájékoztatás

Az Ön NetBank felhasználói fiókjában 5 különböző személyi kölcsön ajánlat került megjelenítésre a Bank által. Ezek a Bank
részéről nem minősülnek jogilag kötelező erejű ajánlattételnek, a Bank minden esetben a kölcsönszerződés megkötése előtt
hitelbírálatot végez, és ezt követően dönt arról, hogy megkaphatja-e az Ön által választott kölcsönösszeget.
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

A Bank a nála rendelkezésre álló – a kölcsön igényléséhez és a kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges – adatait az
ajánlatban feltünteti. Kérjük ellenőrizze, hogy az Ön által a Banknak korábban megadott adatai továbbra is érvényesek-e. Ha
szükséges itt tudja az adatai módosítását kezdeményezni, amely adatváltozás csak akkor kerül átvezetésre a Bank
nyilvántartásaiban átvezetésre amikor a Bank munkatársa a személyi kölcsön szerződésének megkötésekor elvégzi az
ügyfélazonosítást. Szerződéskötésre mindenképpen hozza magával a személyazonosításra szolgáló igazolványát a
lakcímkártyával együtt.
A kölcsön igénylése a kölcsönkérelem teljes körű kitöltését követően, a Kölcsönkérelem benyújtása gomb megnyomásával, és
az SMS-ben vagy push üzenetben megküldött kódszóval történő aláírással kerül benyújtásra a Bankhoz. A kódszóval történő
aláírással a kölcsönkérelem feldolgozását megkezdi a Bank.

1.3

Kölcsönkérelem bírálata

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

1.4

Hiteldöntés

A hitelbírálat eredményéről legkésőbb a kölcsönkérelem benyújtásától számított 2. banki munkanapon NetBank üzenetben
kap értesítést.

1.5

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. A kölcsönszerződés szövege
elérhető Bankunk hivatalos weboldalán (https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok) vagy a NetBankban
Hitel / Személyi kölcsöneim menüpont alatt. Ugyanezzel a tartalommal, de az Ön ügyletére megszemélyesített adatokkal kerül
majd aláírásra a szerződés.

1.6

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. Legfeljebb 3 000 000 Ft összegű kölcsönszerződések esetén alapesetben nem kerül
folyósítási feltétel előírásra.

1.7

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.
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