Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret
(MagNet Folyószámlahitel) ügyféltájékoztató
1) Tájékoztatás a MagNet Folyószámlahitel termékről és az igénylés feltételeiről
A folyószámlahitel lakossági fizetési számlához kapcsolódó, folyamatosan rendelkezésre álló hitelkeret,
amely tetszés szerint felhasználható.
Biztonsági tartalék: állandó biztonsági tartalék, amely lehetőséget biztosít, hogy váratlan helyzet esetén a
fizetési számla pozitív egyenlegén túlmenően is költekezzen. A Bank rendelkezésre tartásért nem számít fel
díjat.
Egyszerű, folyamatos hozzáférés: a hitelkeret akár bankkártyával is elérhető, bármikor, bárhonnan azonnal.
Rugalmas: nincs előre megszabott törlesztés, a felhasznált összeg törlesztése a fizetési számlára érkező
jóváírásokból automatikusan történik, és a visszafizetett összeg ismételten igénybe vehető.
Igénylés feltételei:
A folyószámlahitelt 21. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárságú, természetes személy
számlatulajdonos igényelheti, aki
• rendelkezik bejelentett magyarországi lakóhellyel,
• nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) negatív információval,
• hozzájárulását adja a KHR pozitív információinak más referenciaszolgáltató általi átvételéhez,
• rendelkezik legalább egy magyarországi telefonos elérhetőséggel (mobil /vezetékes), melynek számát
az igénylés során megadja,
• rendelkezik bármely magyarországi hitelintézetnél olyan lakossági bankszámlával, amelyre legalább 3
hónapja érkezik rendszeres jövedelme,
• a jövedelem-jóváírások átlaga eléri vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot.
Az igénylésnek nem feltétele, hogy a kölcsönigénylő a Banknál lakossági fizetési számlával rendelkezzen, de
a hitelkeret beállítás feltétele, hogy a fizetési számla szerződés érvényesen létrejöjjön, és a fizetési számlára
az elvárt összegű jóváírás megérkezzen. A hitelkeret fenntartásához a fogyasztó rendszeres jövedelem
jóváírást teljesít a fizetési számlán. A hitel fizetési számlához (folyószámlához) kapcsolódik, ezért a fizetési
számla fenntartása a kölcsön teljes futamideje alatt kötelező
Hitelösszeg:
minimum: 50 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft
Meghatározása a bankszámlára érkező havi jövedelem-jóváírás és a fennálló hiteltartozások alapján
történik a 32/2014. (IX. 10.) a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok
szabályozásáról szóló MNB rendeletben foglaltak szerint azzal, hogy az adható hitelösszeg nem haladhatja
meg:
• legalább 3 havi MagNet Banknál történő számlavezetést követően az utolsó 3 havi igazolt jövedelem
jóváírás havi átlagának egyszeresét, vagy
• legalább 6 havi MagNet Banknál történő számlavezetést követően az utolsó 6 havi igazolt jövedelem
jóváírás havi átlagának kétszeresét, vagy
• az előző bankjánál meglévő hitelkeret összege és az előző bankjánál vezetett bankszámlára érkező
utolsó 3 havi rendszeres igazolt jövedelem jóváírás átlagának kétszerese közül az alacsonyabb összeget
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Futamidő:
1 év, amely automatikusan meghosszabbítható újabb egy-egy évvel.
Hitelkeret igényléséhez szükséges dokumentumok:
•
•
•
•
•

Érvényes személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány vagy kártya formátumú vezetői engedély
vagy útlevél;
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
Teljes körűen kitöltött és aláírt Igénylőlap és Szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírt példánya (2
pld);
Hitelkeret - kiváltás esetén: a kiváltandó hitelkeretet tartalmazó 3 havi bankszámla-kivonat;
Jövedelmek igazolására:
Jövedelem típusa

Igazolás módja

Munkabér, illetmény:
• csoportos átutalásként munkabér jogcímen 3 utolsó teljes havi bankszámlakivonat (MagNet
érkező jóváírás, illetve az átutalás „Közlemény” bankszámláról nem szükséges)
rovatában
feltüntetett
jogcím
alapján
egyértelműen munkabérként beazonosítható
jóváírás esetén
3 utolsó teljes havi bankszámlakivonat és
• nem csoportos átutalásként érkező jóváírás munkáltatói jövedelemigazolás
esetén, amennyiben az átutalás „Közlemény”
rovatában feltüntetett jogcím alapján sem
azonosítható be egyértelműen a munkabér
Saját jogú nyugdíj, véglegesített rokkantnyugdíj,
özvegyi nyugdíj

•
•

•
•

nyugdíjértesítő (vagy nyugdíjas törzslap)
utolsó 3 havi bankszámlakivonat, amin
beazonosítható a nyugdíj (jóváírás jogcíme:
nyugdíj vagy az átutalás „Közlemény” rovatában
egyértelműen nyugdíjként feltüntetett jogcím
(MagNet bankszámláról nem szükséges))
rokkantnyugdíj esetében határozat is szükséges,
ami bizonyítja a véglegességet
végleges özvegyi nyugdíj csak saját jogon
folyósított nyugdíj mellé vehető igénybe

A folyószámlahitel igénylésének részletes feltételeivel kapcsolatban hívja a Call center munkatársait a
(06 1)428-8888-as telefonszámon vagy látogasson el honlapunkra! (www.magnetbank.hu)
A mindenkor hatályos kamatokat, díjakat, költségeket a vonatkozó Hirdetmény, az általános szerződési
feltételeket a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata
tartalmazza, amelyek megtalálhatóak bankfiókjainkban, illetve a www.magnetbank.hu honlapunkon.
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2) Tájékoztatás a hitelfelvétel folyamatáról
A hitelfelvétel folyamata
2.1
Tájékoztatás
Tájékoztatás során a Bank felméri a folyószámlahitellel kapcsolatos igényeit, és az Ön által megadott adatok
és információk alapján megvizsgálja, hogy a folyószámlahitel termék az igényeinek megfelelő finanszírozási
forma-e, valamint jóváhagyható-e az Ön által kért hitelkeret összege. Fontos, hogy a hitelfelvétel előtt
vegye figyelembe a felvétellel járó kockázatokat. Átadásra kerülnek a kitöltendő dokumentumok és
egyeztetésre kerül, hogy milyen dokumentumokra és adatokra lehet még szükség a hitelkérelem
benyújtásához. Átadjuk Önnek a hitel paramétereit tartalmazó „Általános tájékoztató a fizetési számlához
kapcsolódó hitelkeretről (folyószámlahitelről)” című dokumentumot, a MagNet folyószámlahitelre
vonatkozó Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat elnevezésű dokumentumot, valamint a
jogszabályok alapján előírt, kötelezően átadandó dokumentumokat, és egyéb tájékoztatóinkat, amely
alapján össze tudja hasonlítani a különböző hitelajánlatokat és megalapozott döntést tud hozni a
hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében. Kérjük, hogy az átadott dokumentumokat olvassa el
figyelmesen és amennyiben egyes részek nem egyértelműek vagy kérdései merülnének fel, kérjen
segítséget Bankunk munkatársától! 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. Kérjük, tekintse át jelenlegi és a
várható jövedelmi helyzetét, hogy a hitel visszafizetését, valamint a kapcsolódó költségeket biztosítani
tudja-e a hitel futamideje során a rendelkezésre álló jövedelméből. 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.
2.2
Kölcsönkérelem benyújtása
Amennyiben a tájékoztatás alapján úgy dönt, hogy a MagNet Banktól kívánja felvenni a hitelt, ki kell
töltenie és benyújtania az „Igénylőlap és Szerződéskötésre vonatkozó ajánlat” nyomtatványt, amely a
termék igényléséhez szükséges és jóváhagyó döntés esetén – a Visszaigazoló levéllel együtt - egyben a
hitelkeretre vonatkozó szerződést is jelenti. Kérjük, ne felejtse el, hogy az „Igénylőlap és Szerződéskötésre
vonatkozó ajánlat” nyomtatványt 2 példányban szükséges kitölteni. A kölcsönkérelmi nyomtatvány mellett
be kell nyújtania azokat a dokumentumokat (jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok stb.), amelyek
alapján a Bank meg tudja állapítani a háztartása jövedelmét, illetve hiteltartozásait. A hitel igényléséhez
szükséges dokumentumokat a MagNet Bank bármely bankfiókjában leadhatja személyesen. A bankfiókok
elérhetőségéről és nyitvatartási idejéről a Bank honlapján tájékozódhat.
2.3
Előszűrés
Bankunk elvégzi a benyújtott kérelem és a kapcsolódó dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzését,
valamint megvizsgálja a hitelezést kizáró feltételeket (pl. KHR ellenőrzést végez).
2.4
Kölcsönkérelem bírálata
A benyújtott hitelkérelmi dokumentáció alapján Bankunk megvizsgálja hitelképességét, valamint
hitelezhetőségét és elbírálja a kölcsönkérelmet. A bírálat során előfordulhat, hogy kiegészítő
dokumentumokra vagy egyéb feltételek teljesítésére is szükség lehet.
2.5

Hiteldöntés
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A Bank a kölcsönkérelem bírálatának eredményéről, a hiteldöntésről minden esetben írásban küld
értesítést.
Amennyiben a jóváhagyó döntéssel, a hitelkeret-beállítás minden feltétele teljesül (azaz a folyószámlahitelkeret beállítása azonnal lehetséges), úgy Bankunk nem küld külön értesítést a hiteldöntésről, hanem a
Visszaigazoló levél megküldésével tájékoztatjuk Önt a jóváhagyásról és ezzel egyidejűleg a szerződés
létrejöttéről, valamint a hitelkeret megnyitásáról.
Amennyiben a hiteldöntés pozitív, azonban a folyószámlahitel-keret beállítása azonnal nem lehetséges, úgy
a Bank értesíti Önt a jóváhagyott hitel paramétereiről, a szerződés hatályba lépése és a folyószámlahitelkeret rendelkezésre bocsátásának feltételeiről, valamint a további teendőkről.
2.6
Hitelkeret-beállítási feltételek teljesítése
A hiteldöntést követő 90 napon belül az értesítőben meghatározott feltételeket teljesíteni szükséges (pl.:
elvárt összegű jóváírás érkezése a MagNet Banknál vezetett bankszámlára).
2.7
Hitelkeret beállítása
A hitelkeret beállítására valamennyi előírt feltétel teljesítését és banki ellenőrzését követően kerülhet sor.

3) Tájékoztatás a felelős hitelfelvételről
Kérjük, hogy a kölcsönszerződés megkötésekor felelősen járjon el és felelős döntést hozzon. A felelős
hitelfelvétel elősegítése érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét.
• Annak érdekében, hogy felelős döntést hozhasson fontos, hogy átfogó és teljeskörű információkkal
rendelkezzen az Ön által igénybe venni kívánt kölcsöntermékről. Mindezek érdekében a
kölcsönszerződés megkötése előtt alaposan olvassa át a bank által átadott dokumentumokat és
tájékoztatókat. Mindezek mellett javasoljuk, hogy keresse fel a Magyar Nemzeti Bank
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapját, illetve külön tájékozódjon a termékről a
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/fogyasztasi-hitelek/folyoszamlahitel
címen,
továbbá javasoljuk, hogy tanulmányozza át az MNB 20. számú Pénzügyi Navigátor Füzetét
(https://www.mnb.hu/letoltes/20-9-1-fogyasztasi-hitelkrol-1.pdf).
• Kérjük, hogy kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjon alá.
• Kérjük számoljon azzal, hogy a pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres
jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a
kölcsönszerződésben foglaltak teljesítése alól.
• Kérjük, hogy fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztassa a Bankot, annak érdekében, hogy a
kölcsönszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás
keresésére.
• Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat
kerül felszámításra.
• Tájékoztatjuk, hogy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Bank a kölcsönszerződést azonnali hatállyal
felmondhatja, amennyiben a Bank írásbeli felhívása ellenére, a felhívásban szereplő határidőn belül
nem teljesít. A kölcsönszerződés felmondásával a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé
válik, valamint a Bank a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult.
• Kérjük vegye figyelembe, hogy a Bank által felmondott kölcsönszerződésből eredő tartozások
érvényesítésének költségei Önt, mint Adóst terhelik, valamint – ha az esetlegesen felajánlott biztosíték
nem elegendő a tartozás rendezésére – az Ön jövedelmére, ingatlanára vagy bármely más
vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.
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4) Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi jogköréről, és a Pénzügyi
Békéltető Testület szerepéről
Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi jogköre
A Bank, annak hitelközvetítője vagy a közvetítői alvállalkozója szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos
panasz Ön számára kedvezőtlen kezelése esetén a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi ellenőrzési
eljárást kezdeményezhet.
A Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központjának elérhetőségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
telefonszám: 06-80-203-776
cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
web: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
Pénzügyi Békéltető Testület szerepe
A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, valamint a szerződésszegéssel
és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére tett sikertelen kísérlet vagy eredménytelen
méltányossági kérelem esetén bírósághoz, vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi
fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat.
A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
levélcím: 1525 Budapest Pf.:172.
telefonszám: 06-80-203-776
cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
web: www.penzugyibekeltetotestulet.hu
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Bank szolgáltatásával vagy eljárásával elégedetlen, az ezzel
kapcsolatos panaszát elsődlegesen Bankunkhoz kell benyújtania, mert a Magyar Nemzeti Bank, illetve a
Pénzügyi Békéltető Testület eljárása panaszának Bank által történő elutasítása, vagy nem megfelelő
rendezése esetén kezdeményezhető.
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5) Tájékoztatás az alkalmazott referenciakamatról
Hitelkamat:

A Bank az igénybevett hitelkeret összege (napi záró
egyenlege) után hitelkamatot számít fel. A hitelkamat a
referencia kamatláb és a Bank által meghatározott kamatfelár
összegeként kerül meghatározásra. A kamatfelár fix, a
hitelkamat a referencia-kamatláb változásának megfelelően
változó.

Referencia-kamatláb:

MNB jegybanki alapkamat

Referencia-kamatláb kezelője:

Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 9.)

Referencia-kamatláb változása:

A hitelkamat a referencia-kamatláb (MNB alapkamat) változását
azonnal leköveti, azaz a referencia-kamatláb változás
mértékével, és azzal egyidejűleg a hitelkamat is annak
megfelelően változik.
Amennyiben a referencia-kamatláb
csökken, úgy a hitelkamat is pontosan ugyanolyan mértékben a
referencia-kamatláb változás napjával csökken, míg az MNB
alapkamat emelése a hitelkamatot is azonos mértékben növeli.

Referencia-kamatláb elérhetősége:

Az MNB weboldalán a jegybanki alapkamat alakulása
nyomon
követhető:
http://www.mnb.hu/Jegybanki_alapkamat_alakulasa
A MagNet Bank fogyasztónak minősülő ügyfeleit a hivatalos
weboldalán, és a bankfiókokban tájékoztatja az általa
alkalmazott referencia-kamatlábak alakulásáról „A MagNet
Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, forint alapú hitelek
referencia-kamatlábairól, és kamat-, kamatfelár- változtatási
mutatóról szóló Hirdetmény” útján.
https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hirdetmeny/
lakoss/lakossagi-hitelek-hirdetmenyei/igenyelheto-hitelekhirdetmenyei/hatalyos
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