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Tisztelt Ügyfelünk!  

 

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani a MagNet Személyi Kölcsön termék legfontosabb 

jellemzőiről.  

 

A kölcsön típusa: 

A bank által nyújtott személyi kölcsön olyan, forint devizanemben nyújtott és nyilvántartott, a 

vonatkozó hirdetményben meghatározott minimum és maximum összeghatáron belül eső összegben 

és futamidővel igényelhető szabad felhasználású célra igénybe vehető fogyasztási kölcsön, amelyet 

a bank a hitelbírálati feltételeknek megfelelő és a bank által hitelképesnek minősített természetes 

személy adós vagy kizárólag napelem finanszírozás esetén - természetes személy adós és adóstárs 

részére biztosít, melyet adós (adóstárs bevonása esetén: adós és adóstárs) a kölcsönszerződés 

feltételei szerint visszafizetni tartozik. 

 

A kölcsön céljai: 

szabad felhasználás 

napelem finanszírozás 

 

Az igényelhető kölcsön lehetséges összege: 

• minimális összege: 300 000,- Ft 

• maximális összege: 5 000 000,- Ft 

 

A standard személyi kölcsön igénylője: 

A MagNet Banktól személyi kölcsönt az a cselekvőképes természetes személy igényelhet, aki:  

 

• a kölcsön igénylésekor 21-60 év közötti (60 év feletti igénylő kizárólag egyedi elbírálással), és 

• magyarországi lakóhellyel és telefonos elérhetőséggel rendelkezik, és 

• magyar állampolgár és 

• nem folyik ellene büntető eljárás vagy végrehajtási eljárás, és 

• megadta hozzájárulását a KHR átadhatósági nyilatkozatban (hozzájárult a referenciaadatok 

más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez) 

• nem szerepel a KHR nyilvántartásban negatív információval (aktív és passzív státusz) 

• minimum 100 000 Ft igazolt havi nettó jövedelem és  

• 2020. március 18-án a MagNet Banknál vezetett lakossági fizetési számla tulajdonosa, és / 

vagy MagNet Banknál fennálló lakossági hiteltermék adósa, adóstársa 

 

 

Személyi kölcsön szerződésben, napelem finanszírozás esetén legfeljebb egy adóstárs bevonására 

van lehetőség, akinek teljesítenie kell a fent felsorolt igénylővel szemben támasztott 

követelményeket. 
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A kamatozás módja: 

A 2020. május 4-től igényelt személyi kölcsönök esetén a Bank kedvezményes hitelkamatot alkalmaz 

a 2021. január 1-ét követő első törlesztési esedékességi napot megelőző napig tartó időszakra. A 

kedvezményes hitelkamat a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.(III.18.) Korm. Rendelet 2. §-a alapján 

került megállapításra és 2021. január 1-ét követő első törlesztési esedékességi napot megelőző napig 

érvényes azzal, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott határidő meghosszabbításra kerül, 

úgy a Kedvezményes hitelkamat alkalmazási időszaka is ezen módosítással egyezően 

meghosszabbodik.  

2021. január 1-ét követő első törlesztési esedékességi napon a hitelkamat megváltozik a 

kölcsönszerződés megkötésekor hatályos MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető 

hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről szóló Hirdetményben (Hirdetmény) 

meghatározott, a MagNet Személyi Kölcsön termékre a szerződött kölcsönösszeg illetve rendszeres 

havi jóváírás összege szerint közétett kamat mértékére. A MagNet Személyi kölcsön kamata a 

kedvezményes időszak alatt, majd eltérő mértékben a teljes hátralévő futamidőben fix, amely azt 

jelenti, hogy a futamidő alatt a hitelkamat a Bank által egyoldalúan nem módosítható. Nem minősül 

a Bank általi egyoldalú módosításnak az, hogy 2021. január 1-jét követő első törlesztési esedékességi 

naptól– vagy ha jogszabály ettől eltérő időpontot határoz meg, akkor ezen időponttól – a kamat 

mértékét megállapítja a Hirdetményben és jelen bekezdésben foglaltak szerint. 

A hitelkamat mértéke a kölcsön törlesztésére szolgáló fizetési számlán havonta jóváírt összeg, 

szerződött kölcsönösszeg, valamint az esetleges kamatkedvezmények alapján kerül meghatározásra.  

A kamat mértékét és a rendszeres havi jóváírás feltételeit a Bank saját hatáskörében határozza meg 

és a mindenkor hatályos Hirdetményében teszi közzé. 

Reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutató: 

Az alábbiakban 2 reprezentatív példán mutatjuk két - a Bankunknál jellemző - személyi kölcsön 

összegre, futamidőre és kamatra vonatkozólag a teljes hiteldíj mutató értékeket.  

Kölcsönösszeg Futamidő 83/2010. (III. 25.) Korm. 

rendelet szerinti THM 

Kedvezményes időszakra 

irányadó THM 

500 000 Ft 3 év 22,0% 5,7% 

3 000 000 Ft 5 év 19,6% 5,7% 

A reprezentatív példákban feltüntetett THM értékek az ügyfelek előzetes tájékoztatására szolgálnak. 

A konkrét ajánlatra vonatkozó THM értéket majd az egyedi kölcsönszerződés tartalmazza. 

Törlesztőrészletek összege és a törlesztés gyakorisága 

A havi törlesztőrészlet összege az igényelt kölcsön futamideje, a kölcsön összege, és a hitel kamata 

alapján kerül kiszámításra annuitásos módszer alkalmazásával. A fix hitelkamatból adódóan a 

kedvezményes hitelkamat alkalmazásának időszakában végig azonos összegű törlesztőrészletet kell 
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fizetni, majd a 2021. január 1-ét követő első törlesztési esedékességi naptól alkalmazandó kamattal 

kiszámolt eltérő összegű fix törlesztőrészletet kell fizetni a teljes hátralévő futamidőre. Az annuitásos 

törlesztőrészlet kamatot és tőkét is tartalmaz, azonban az egyes törlesztőrészletben eltérő a kamat 

és a tőke aránya. A törlesztőrészleteket havonta kell megfizetni. 

A hitel választható futamideje: 

• minimum: 12 hónap 

• maximum: 84 hónap (120 hónap – kizárólag napelem finanszírozás esetén) 

MagNet Bank  


