
Tájékoztató a kamat és a jövedelem változásának hatásairól 
 
 

1 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Az alábbi táblázat segítségével szeretnénk felhívni a figyelmét az Ön által választott személyi kölcsön törlesztőrészleteinek 
rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változásáról a rendszeres jövedelem változásának függvényében. 
Tekintettel arra, hogy a MagNet Bank által nyújtott személyi kölcsön a teljes futamidő alatt fix kamatozású, így kizárólag a 0,0%-
hoz rendelt sor és oszlop került kitöltésre. A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 
56/2014. (XII. 31.) NGM Rendeletben előírtak szerint a MagNet Bank a táblázatot  

• 500 000 Ft / 3 000 000 Ft kölcsönösszeg,  

• 36 hónap / 60 hónap futamidő,  

• az igényelt hiteltípusra vonatkozó reprezentatívnak tekinthető kamat, és  

• a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott, az előző naptári évre, vagy ha az még nem ismert, az azt megelőző 
naptári évre vonatkozó átlagos havi nettó jövedelem feltételezésével számolta ki. 
 
 

1. példa 
Hitel típusa 

 
MagNet Személyi kölcsön 

A hitel összege 
 

500 000 Ft  
A hitel futamideje 

 
36 hónap  

A hitel kamata 
 

19,8 % 
Rendszeres jövedelem 

 
197 516 Ft 

   
Törlesztőrészlet a rendszeres jövedelemhez viszonyított aránya 

      Kamat emelkedése 

    0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 

Rendszeres jövedelem változása 18 601 Ft 

A fix kamatozásra tekintettel, ezek az oszlopok nem 
kerülnek kitöltésre. 

–30% változás 138 261 Ft 13,5 % 
–20% változás 158 013 Ft 11,8 % 
–10% változás 177 764 Ft 10,5 % 

0% változás 197 516 Ft 9,4 % 

+10% változás 217 268 Ft 8,6 % 

+20% változás 237 019 Ft 7,8 % 
+30% változás 256 771 Ft 7,2 % 
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2. példa 

Hitel típusa 
 

MagNet Személyi kölcsön 
A hitel összege 

 
3 000 000 Ft  

A hitel futamideje 
 

60 hónap 
A hitel kamata 

 
17,8 % 

Rendszeres jövedelem 
 

197 516 Ft 
   

Törlesztőrészlet a rendszeres jövedelemhez viszonyított aránya 
      Kamat emelkedése 

    0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 

Rendszeres jövedelem változása 76 257 Ft 

A fix kamatozásra tekintettel, ezek az oszlopok nem 
kerülnek kitöltésre. 

–30% változás 138 261 Ft 55,2 % 
–20% változás 158 013 Ft 48,3 % 
–10% változás 177 764 Ft 42,9 % 

0% változás 197 516 Ft 38,6 % 

+10% változás 217 268 Ft 35,1 % 

+20% változás 237 019 Ft 32,2 % 

+30% változás 256 771 Ft 29,7 % 
 

 


