
 
 

 

 

A MagNet Bank SBB Vállalati hitelezési üzletszabályzat 2. sz. melléklete 

 

HIRDETMÉNY  

a Növekedési Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelezési kondíciókról 

Jelen hirdetmény az NHP részét képező, 2019. január 1-jén indult NHP Fix 
konstrukció keretén belül megkötött hitelszerződésekre is vonatkozik. 

 
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 NÖVEKEDÉSI 
HITELPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELEK 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 27.  

 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. 

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

 

A Növekedési Hitelprogram hitelügyleteihez kapcsolódó díjak, jutalékok 

Hitel igénybevételének elmulasztási díja A Szerződésben előírt, de igénybe nem vett hitelösszeg 1,00 ‰-e, 
de minimum 50.000 Ft, amennyiben  

- Ügyfél saját mulasztása miatt nem teljesíti a Szerződésben 
folyósítási feltételeket a szerződésben meghatározott 
határidőre,  

- és legalább a leszerződött hitelösszeg legalább 50%-át nem 
hívja le.  

Esedékessége az elmulasztott határidővel egyidejűleg. 

Hitelbírálati díj  A hitelkérelemben kért hitelösszeg 1,00 ‰-e, de minimum 50.000 
Ft. Esedékessége a hitelkérelem benyújtásával egyidejűleg. 
A hitelbírálati díjat Bank a Szerződés megkötésével egyidejűleg 
visszafizeti az Ügyfél részére, kivéve, ha a Szerződés nem kerül 
megkötésre 

- a jóváhagyó döntésről szóló írásos értesítést követő 30 
napon belül Ügyfél mulasztása miatt,  

- annak következtében, hogy az Ügyfél a hiteligényt 
véglegesen visszavonja,  

- mivel hitelkérelem az Ügyfél nem valós adattartalmú 
nyilatkozata miatt elutasításra kerül   

http://www.magnetbank.hu/


 
 

 
 

 
Fogalmi meghatározások  

 
 

Hitelbírálati díj: Bank az igénylő által cégszerűen aláírt hiteligénylő lap alapján elvégzett hitelbírálati 
munkáért, illetve a későbbiekben a folyósított kölcsön futamideje alatti felülvizsgálatért számítja fel. 
Esedékessége: a hitelbírálat, felülvizsgálat lezárulásának napja.  
 
 
Szerződésmódosítási díj: Az Ügyfél kérelmére végrehajtott bármilyen módosítás esetén, a hitelszerződés 
összegére vetítve kerül felszámításra. A díjat a Bank szerződésmódosítások alkalmával számítja fel. 
Egyetlen szerződésmodosításnak minősül több különböző feltétel egyidejű módosítása. A díj a 
szerződésmódosítás aláírását követő 15 napon belül esedékes. 
 
Késedelmes/elmaradt adatszolgáltatás díja: Minden olyan esetben fizetendő, amikor az Ügyfél 
valamely, az őt a hitel- és/vagy kölcsönszerződés és/vagy a bankgarancia szerződés alapján terhelő 
információ-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (ideértve különösen, 
de nem kizárólagosan a beszámolók, főkönyvi kivonatok, értékbecslések, negyedéves adatszolgáltatási 
összefoglalók Bank részére történő megküldését), minden banki munkanap után fizetendő, amíg az Ügyfél 
az információ- illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz. 
 
Vállalt pénzforgalom elmaradásának kötbére: Ha az Ügyfél Banknál vezetett számláinak forgalma nem 
éri el a hitel- vagy kölcsönszerződésben meghatározott mértéket; akkor a tényleges és vállalat forgalom 
különbözetére vetítve kerül meghatározásra. A visszamérésre minden naptári negyedévet követő 
hónapban kerül sor és a díj az Ügyféllel történő közléstől számított három munkanapon belül fizetendő. 
 
 
Devizában megkötött szerződés esetén a díj és költség terhelésekre devizában kerül sor. A fix és a 
minimum forint összegek devizára átszámításának árfolyama a Bank T napos deviza vételi árfolyama.  
 
 
 

A Növekedési Hitelprogram hitelügyleteihez kapcsolódó díjak, jutalékok 

Harmadik fél által áthárított költség, díj A harmadik félnél jelentkező költségek mind szerződéskötéskor, 
mind a szerződés módosításakor Adóst terhelik.  

Így pl: közjegyzői díj, földhivatali díjak, értékbecslés, biztosítás, 
garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díjak, 
amelyeket a felmerüléssel egyidejűleg kell megfizetni. 

Szerződésmódosítási díj 

(kivéve előtörlesztés esetén)  

Az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén:  

1%, de minimum 50.000 Ft  

Fedezetmódosításhoz kapcsolódó 
szerződésmódosítás díja 

A szerződés szerinti hitelösszeg 2,00 ‰-e, de minimum 50.000 
Ft, esedékessége a szerződésmódosítással egyidejűleg. 

Késedelmes / elmaradt adatszolgáltatás díja Napi 5.000 Ft, esedékessége az adatszolgáltatással egyidejűleg, 
de legkésőbb az elmulasztott adatszolgáltatást követő hónap 5. 
napja. 

Adatszolgáltatás felszólító levelének díja 3.000 Ft / levél. Esedékessége a levél kiküldésével egyidejűleg. 

Vállalt pénzforgalom elmaradásának kötbére A tényleges és a vállalt forgalom különbözetének 1%-a, 
esedékessége  

Elő- és végtörlesztés  Díjmentes  


