MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára Bank tölti ki!
MagNet Bank kérelemazonosító:
Átvétel dátuma:

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

I.

IGÉNYLŐLAP

Családi és utónév:
Születéskori név:
Anyja születési neve:
Születési hely:
Születési idő:


Neme:



férfi

nő

IGÉNYLŐ AZONOSÍTÓ ADATAI
Személyazonosságot igazoló okmány
típusa:
Személyazonosságot igazoló okmány
száma:
Lakcímkártya száma:




személyazonosító igazolvány
kártya formátumú vezetői engedély

Állampolgárság:




magyar
egyéb, éspedig:

Állandó lakcímen:







tulajdonos
tulajdonostárs
családtag
bérlő
egyéb, éspedig:

Levelezési címe:



megegyezik az állandó lakcímmel



egyéb, éspedig:

 útlevél

Állandó lakcím:

E-mail cím:
Mobil telefonszám:
Vezetékes telefonszám:
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára IGÉNYELT HITELKERET ADATAI
„Dolgozói csomag” kedvezmény1:



igen



Igénylés típusa:





új igénylés
meglévő hitelkeret kiváltása
meglévő hitelkeret módosítása

nem

Fizetési számla száma, amelyhez a
hitelkeretet igényli - ha az igényléskor
már rendelkezik azzal (továbbiakban
Számla)
Igényelt hitelkeret/keretmódosítás
összege:
Igényelt hitelkeret/keretmódosítás
Igénylő által elfogadható legkisebb
összege:
Hitelkeret igénylésének alapja:

HUF, azaz forint
HUF, azaz forint

 MagNet Banknál vezetett Számlára legalább 3 hónapja érkező munkabér jellegű
jóváírás alapján
 MagNet Banknál vezetett Számlára legalább 6 hónapja érkező munkabér jellegű
jóváírás alapján
 más hitelintézetnél vezetett fizetési számlára érkező munkabér jellegű jóváírás
és az ott fennálló hitelkeret összege alapján
 más hitelintézetnél vezetett fizetési számlára érkező legalább 3 havi átlagos
munkabér jellegű jóváírás alapján
 más hitelintézetnél vezetett fizetési számlára érkező legalább 6 havi átlagos
munkabér jellegű jóváírás alapján

1

A kedvezményre való jogosultság feltételeit a Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista „Dolgozói csomag
kedvezmény” pontja részletesen tartalmazza
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára IGÉNYLŐ ADATAI
Kijelentem,
hogy
velem
szemben
büntető-, 
végrehajtási-, vagy egyéb igény érvényesítése iránt 
eljárás nincs folyamatban

igen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 
természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás

hatálya alatt adósként, vagy adóstársként:


nem állok

nem

állok
adósságrendezési eljárást nem kezdeményeztem
adósságrendezési eljárást kezdeményeztem

Tudomásul veszem, hogy amennyiben adósként, vagy adóstársként
adósságrendezési eljárás hatálya alatt állok, illetőleg
adósságrendezési eljárást kezdeményeztem, részemre a
természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény 26. § (6), illetve (10) bekezdése alapján hitel- vagy kölcsön
nem nyújtható, szerződésmódosításra nem kerülhet sor.
Alulírott Igénylő kijelentem, hogy a Bank, illetve a
Bankkal szoros kapcsolatban álló vállalkozás 
igazgatóságnak,
felügyelő
bizottságának, 
ügyvezetésének tagja és könyvvizsgálója, továbbá ezen
személyek közeli hozzátartozója vagy élettársa vagyok.

igen
nem




Családi állapot:
Önnel együtt, egy háztartásban élő személyek száma:
ebből eltartottak száma:
Legmagasabb iskolai végzettség:

házas
elvált




élettársi kapcsolat
özvegy



egyedülálló

fő
fő




egyetem, főiskola 
szakközépiskola

általános iskola





Nyugdíjas
Öregségi nyugdíjas  Rokkantsági nyugdíjas
Özvegyi nyugdíjas




határozatlan időre szóló
határozott időre szóló, lejárata:



Ft
Ft



igen
igen

gimnázium
szakmunkásképző, szakiskola
8 általános alatt

Foglalkozási viszony:





Alkalmazott
Fizikai alkalmazott
Szellemi alkalmazott
Alkalmazott középvezető
Alkalmazott felsővezető

Munkáltató / vállalkozás neve:
Munkáltató / vállalkozás címe:
Munkaviszony típusa:
Munkavállaló munkaköre:
Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén?
Felmondás alatt áll?
Próbaidejét tölti?
Átlagos havi nettó jövedelem összege:
Levonások/letiltások (tartásdíj, bérelőleg, stb.) összege:
Kijelentem, hogy a fent megjelölt jövedelmek után tudomásom szerint - az előírt közterhek megfizetésre
kerültek.

 nem
 nem

igen
nem
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára Fennálló hiteltartozások2
Kölcsön 1.
Hitelintézet / pénzügyi
vállalkozás neve:
Fennálló hiteltartozás
típusa:










jelzáloghitel
személyi kölcsön
folyószámlahitel
hitelkártya
áruhitel
gépjármű hitel
lízing
egyéb

Kölcsön 2.










Kölcsön 3.

jelzáloghitel
személyi kölcsön
folyószámlahitel
hitelkártya
áruhitel
gépjármű hitel
lízing
egyéb










jelzáloghitel
személyi kölcsön
folyószámlahitel
hitelkártya
áruhitel
gépjármű hitel
lízing
egyéb

Kölcsön 4.










jelzáloghitel
személyi kölcsön
folyószámlahitel
hitelkártya
áruhitel
gépjármű hitel
lízing
egyéb

Fennálló tartozás /
hitelkeret összege:
Havi
törlesztőrészlet
összege3:
Hitelhez
kapcsolódó
megtakarítás
(ltp./életbiztosítás) havi
összege
Hitel lejárata:
Hitelben
szereplő
adósok száma:
Ebből jelen kölcsönben
is
adósként
/
adóstársként szereplők
száma:

ÜGYFÉLCSOPORT FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK











Rendelkezik-e gazdasági társaságban többségi
(50+1%) tulajdonosi résszel?
Beltag-e valamely Betéti Társaságban?
Gazdasági társaságban betölt-e ügyvezetői, egyéb
vezető tisztségviselői pozíciót?
Vállalt-e kezességet, garanciát valamely társaság
kötelezettsége mögött?
Van-e tudomása arról, hogy az ön fizetési
kötelezettsége mögötti biztosíték egyúttal más
gazdasági társaság biztosítéka is?

igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
van
nincs

2

Egyéni vállalkozóként és / vagy őstermelőként felvett hiteleket is fel kell tüntetni.
havi törlesztőrészlet összege:
a) valamely folyósított pénzkölcsön után, a hitelszerződésben foglaltak maradéktalan teljesülése esetén, az ügyfél által rendszeres időközönként
megfizetendő pénzösszeg egy hónapra eső része, forintban kifejezve,
b) hitelkártya-szerződés vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelkeret 5 százaléka,
c) az igénybe vett visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatás után az ügyfél által visszatérítendő pénzösszeg egy hónapra
eső része, forintban kifejezve;
A hitelnyújtó a havi adósságszolgálatba az ügyfél összes - akár az ügyfél nyilatkozata, akár azon hitelinformációs rendszer lekérdezése alapján,
amelyhez a hitelnyújtó csatlakozott vagy amelynek tagja - ismert, ugyanazon vagy bármely más hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása
után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletet beszámítja. Amennyiben az ügyfél valamely más hitelügyletben adóstársként vesz részt, a
hitelnyújtó az ezen másik hitel havi törlesztőrészletét az egyes adóstársak között egyenlő arányban megosztja, és az ügyfélre így eső havi
törlesztőrészlet-hányadot tekinti az ügyfél ezen másik hitelből eredő havi törlesztőrészletének. Amennyiben az ügyfél visszatérítendő, hazai vagy
uniós költségvetési forrású támogatást vett igénybe, a hitelnyújtó a havi adósságszolgálatba az ebből eredő havi törlesztőrészletet is beszámítja.
3
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára Bank adatai:
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (rövidített neve: MagNet Bank Zrt., székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
cégjegyzékszám és nyilvántartó cégbíróság: 01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14413591-4-44,
Statisztikai számjel: 14413591-6419- 114-01, tevékenységi engedély száma: PSZÁF E-I-709/2008., felügyeleti hatóság neve,
székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) mint bejegyzett magyar hitelintézet, mint Hitelező
(a továbbiakban: Bank),
(Igénylő és a Bank továbbiakban együttesen: Felek).
II.
1.

FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT
A Szerződés létrejötte

1.1 A saját nevében és javára eljáró Igénylő a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával az alábbiakban
meghatározott feltételekkel szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot tesz a Banknak. Az ajánlat Bank általi elfogadása esetén a felek
között a jelen okiratban foglaltak szerint folyószámlahitel szerződés jön létre. Igénylésre kizárólag a hitelkeret igényléssel érintett
fizetési számla tulajdonosa jogosult. Az igényléshez szükséges adatok szolgáltatása önkéntes. A hitelkeret nyújtását a Bank jogosult
megtagadni, ha az Igénylő a kért adatok közlésétől elzárkózik, vagy valótlan adatokat ad meg. A Bank a kért adatokat banktitokként
kezeli. Meglévő hitelkeret módosításának kezdeményezéséhez szintén jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot
kell kitölteni.
1.2. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy jelen okirat Igénylő általi aláírása és Bank általi átvétele nem jelent kötelezettséget a Bank
részére az igényelt hitelkeret jóváhagyására, tudomásul veszi továbbá, hogy a Bank az igényelt hitelkeret, illetve hitelkeret
módosítási kérelem elbírálása során hitelbírálatot végez, melynek eredménye szerint a Banknak jogában áll az
igénylést/módosítást elutasítani, vagy a jelen Igénylőlappal igényelt hitelkeret összegénél kisebb összeggel jóváhagyni.
Amennyiben az Igénylő az Igénylőlapon megjelölte az általa elfogadható legkisebb hitelkeret összeget, úgy a Bank legfeljebb a
megjelölt legkisebb hitelkeret összegig csökkentheti az igényelt hitelkeret összegét.
1.3. Igénylő tudomásul veszi, hogy a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat a Bank által elvégzett hitelbírálatot
követően, a hitelkeret jóváhagyása esetén az Igénylő részére postai úton megküldött visszaigazoló levéllel (a továbbiakban:
Visszaigazoló levél) együtt, a Visszaigazoló levél Bank általi aláírása napján lép hatályba, és a Bank aláírásának napjától minősül az
Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat, valamint a Visszaigazoló Levél együttesen szerződésnek (továbbiakban együtt:
Szerződés). Amennyiben az Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban, illetve a mellékleteiben és a Visszaigazoló
levélben foglalt feltételek egymástól eltérnek, úgy a hitelkeret szerződés a Visszaigazoló levél szerinti tartalommal jön létre.
A Bank a hitelkeret engedélyezése esetén postai úton megküldi Számlatulajdonos részére a Visszaigazoló levél egy példányát.
2. Hitelkeret összege, rendelkezésre tartása, megnyitása és lejárata
2.1. Igénylő tudomásul veszi, hogy a Visszaigazoló levél tartalmazza a megállapított hitelkeret összegét (a továbbiakban:
Hitelkeret), a lejárat napját, a Hitelkeret fenntartásához szükséges havi munkabér jellegű jövedelem jóváírás minimum összegét
és annak a Bank általi aláírása napján hatályos a fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól,
jutalékairól és költségeiről szóló Hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény I.) szerinti kondícióit, az induló Teljes Hiteldíj Mutatót
(THM) és annak számításánál figyelembe vett díjak, költségek, kamatok és jutalékok induló mértékét, melyet Igénylő jelen okirat
aláírásával elfogad.
2.2. A Hitelkeret rendelkezésre tartásának kezdete: a Visszaigazoló levél kelte.
2.3. A Hitelkeret rendelkezésre tartásának vége: a Hitelkeret lejáratának napja, melyet a Visszaigazoló levél tartalmaz.
2.4. A Bank a Visszaigazoló levél alapján az Igénylő részére Hitelkeretet nyit és tart nyilván. A Felek rögzítik és megállapodnak, hogy
a Szerződés legfeljebb 1 (egy) éves határozott időtartamra jön létre, mely a jelen okiratban meghatározott feltételek szerint
meghosszabbodik.
2.5. A Felek megállapodnak, hogy a Hitelkeret megnyitásának feltétele, hogy az Igénylő jelen Igénylőlapon megjelölt Számláján a
Bank által a Visszaigazoló levélben meghatározott összegű munkabér jellegű jövedelem a Bank által meghatározott időpontig
jóváírásra kerüljön. A Bank a Hitelkeret megnyitásához, a Szerződés módosításához egyéb feltétel teljesítésére is kötelezheti az
Igénylőt.
2.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés vonatkozásában munkabér jellegű jövedelemnek tekintik a következőket:
munkabér, illetmény, öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, véglegesített rokkantsági nyugdíj.
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára 3. A Hitelkeret igénybevétele
3.1. A Bank a Hitelkereten belül a lejárat napjáig – az Igénylő külön rendelkezése nélkül – kölcsön(öke)t folyósít Számlatulajdonos
részére akkor és annyiban, amikor és amennyiben ez a Számla terhére teljesítendő fizetési rendelkezések teljesítéséhez szükséges,
de legfeljebb a Hitelkeret erejéig. A kölcsön folyósítása (a fizetési számlához kapcsolódó Hitelkeret igénybevétele) úgy történik,
hogy a Bank a Hitelkeret terhére teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyek teljesítéséhez az Igénylő Számlájához tartozó
fizetési számlakövetelése nem nyújt fedezetet. A kölcsön nyújtásának feltétele, hogy Igénylő a Banknál fizetési számlával
rendelkezzen. A Számlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat, költségeket a Bank mindenkor hatályos Hirdetmény II. tartalmazza.
Amennyiben a fizetési számla, amelyhez a hitelkeretet igényli –azaz a Számla – száma a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre
vonatkozó ajánlat aláírásakor nem ismert, és nem került megadásra tekintettel arra, hogy a Számla még nem került megnyitásra,
akkor a Visszaigazoló levél fogja tartalmazni a Számla számát.
3.2. A Számlán jóváírt összegek az Igénylő külön rendelkezése nélkül csökkentik a Hitelkeret terhére igénybevett kölcsön(ök)
összegét.
3.3. A Bank a kölcsön folyósítását megtagadhatja, ha a Szerződés megkötése után az Igénylő körülményeiben olyan lényeges
változás állt be, amely miatt a Szerződés teljesítése többé nem elvárható, vagy megnyílik a Szerződés azonnali hatályú
felmondásának joga.
3.4. Az Igénylő nem jogosult a Hitelkeret összegének túllépésére.
4. Teljes hiteldíj, kamat, díjak, költségek
4.1. A Hitelkeret teljes hiteldíja az alábbi tételesen felsorolt díjakból áll a jelen Igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
kiállításakor, az Igénylés kiállításnak dátuma napján érvényes Bank Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzatának (a továbbiakban:
Üzletszabályzat I.), a Bank Pénzforgalmi Üzletszabályzatának (a továbbiakban: Üzletszabályzat II.) és a vonatkozó Hirdetmény
alapulvételével, azzal, hogy amennyiben a vonatkozó Üzletszabályzat, vagy a vonatkozó Hirdetmény a Visszaigazoló levél Bank
általi aláírásáig a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
aláírásának napján hatályos vonatkozó
Üzletszabályzathoz, illetve vonatkozó Hirdetményhez képest – a jelen Szerződést érintően - változott, úgy a teljes hiteldíj részét
képező díjak tekintetében a – módosult vonatkozó Üzletszabályzat, illetve vonatkozó Hirdetmény szerinti díjakat tartalmazó Visszaigazoló levélben foglaltak az irányadók. Igénylő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre
vonatkozó ajánlatban feltüntetett kamathoz képest a Visszaigazoló levélben feltüntetett, a Szerződésre irányadó kamat, díj,
költség és ennek megfelelően a Hitel teljes díja változhat.
4.2. Igénylő a Szerződés alapján a Hitelkeret megnyitásáért egyszeri hitelkeret-beállítási díj megfizetésére köteles, melynek
összege jelenleg: 2 000 HUF, azaz kétezer forint, amelyet a Bank jelenleg érvényes akció keretében elenged.
4.3. Igénylő a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön után a kölcsöntartozás fennállásának időtartamára a mindenkori
Hirdetményben meghatározott MagNet Folyószámlahitel kamat mértéknek megfelelő, referenciakamatlábhoz kötött, változó
kamatozású ügyleti kamatot fizet, amelynek mértéke a mindenkori MNB alapkamat + fix évi 18,00 % kamatfelár, a jelen
Igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat kiállításakor (az esetleges kamatfelár-kedvezménnyel csökkentett) %. Igénylő
tudomással bír arról, hogy jelen Igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat kiállítása és a szerződés létrejötte között eltelt
időtartam alatt az MNB alapkamat mértéke változhat egyaránt emelkedhet és csökkenhet. Az MNB alapkamat változása nem
minősül az igénylés jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban foglaltaktól eltérő feltételekkel történő jóváhagyásának. A
kamatfelár a Szerződés időtartamára rögzített, a Bank által egyoldalúan nem módosítható. A Bank a szerződésben
meghatározott kamatot kizárólag az MNB alapkamat, mint referencia-kamat változására tekintettel jogosult módosítani olyan
mértékben és olyan irányban, amelyet a referencia-kamat változása indokol.
4.4. Igénylő az általa igényelt és a Bank által jóváhagyott Szerződés módosításáért szerződésmódosítási díj megfizetésére köteles,
melynek mértéke jelenleg: 2 000 HUF, azaz kétezer forint.
4.5. Igénylő a Szerződés lejárata előtti bármelyik fél általi felmondás hiányában, a Szerződés automatikus meghosszabbodása
esetén évente egyszer a Hitelkeret megújításakor „hitelkeret-beállítási díj hitelkeret megújításkor” díj megfizetésére köteles,
melynek mértéke jelenleg: 2 000 HUF, azaz kétezer forint.
4.6. Igénylő ügyintézési díjat köteles fizetni, ha a Szerződésben vállaltakon, vagy a jogszabály által előírt tájékoztatáson túlmenően
igazolások, kimutatások kiadását kéri a Banktól, melynek mértéke jelenleg: 2 000 HUF, azaz kétezer forint.
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- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára 4.7. Igénylő köteles megfizetni a Számlájához kapcsolódó, a Bankkal kötött fizetési számlavezetésre vonatkozó szerződésében és
az erre vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében (a továbbiakban: Hirdetmény II.) meghatározott valamennyi jutalékot,
díjat, költséget.
4.8. A Hitel teljes díja: Ft a jelen Igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat kiállításakor hatályos kondíciók alapján. A Bank
által jóváhagyott végleges Hitelkeret összegére és az aktuális hiteldíjra érvényes Hitel teljes díja a Visszaigazoló levélben kerül
rögzítésre.
Teljes hiteldíj mutató: % a jelen Igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat kiállításakor hatályos kondíciók alapján. A Bank
által jóváhagyott végleges Hitelkeret összegére és az aktuális hiteldíjra érvényes teljes hiteldíj mutató a Visszaigazoló levélben
kerül rögzítésre. A Visszaigazoló levélben közölt THM meghatározása az ott meghatározott Hitelkeret, a Visszaigazoló levél Bank
általi aláírása, azaz a Szerződés hatályba lépése napján hatályos jogszabály, valamint a hatályos vonatkozó Hirdetményben
részletezett kamat, díj, költség közül a Visszaigazoló levélben részletezett kamat, díj, költség figyelembevételével történik. Igénylő
tudomásul veszi, hogy a THM a feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat, továbbá, hogy a THM nem tükrözi a
Hitelkeret és a terhére igénybe vett kölcsönök kamatkockázatát. A THM számításánál figyelembe vett kamatot, díjat, költséget,
azok mértékét, kiszámításának módszerét a Hirdetmény I. tartalmazza. Számlatulajdonos kijelenti, hogy valamennyi – a jelen
Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásakor hatályos, vonatkozó Hirdetmény I. és II szerinti – kamatot, díjat,
költséget és annak mértékét megismerte, elfogadta, és tudomásul veszi, hogy a fizetési kötelezettsége a mindenkor hatályos
vonatkozó Hirdetményekben meghatározottak szerint alakul.
4.9. A Bank a Hitel teljes díját, az erre vonatkozó szerződési feltételeit egyoldalúan, Igénylő számára kedvezően bármikor, Igénylő
számára kedvezőtlenül pedig kizárólag a mindenkori vonatkozó Üzletszabályzatban, illetve a mindenkori vonatkozó
Hirdetményben meghatározott esetekben jogosult módosítani, és az esedékes kamatot, költséget, díjat ennek megfelelően
elszámolni. Az Igénylő részére kedvező módosításról a Bank az Igénylőt honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben
kifüggesztett Hirdetmény útján, kedvezőtlen módosításról a jogszabályban meghatározott módon értesíti. Felek megállapodnak,
hogy a Bank az Igénylőt a referencia-kamatláb változásáról rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló
helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja.
5. Kölcsön, díjak, költségek megfizetése
5.1. Igénylő a Hitelkeret terhére igénybevett kölcsön összegét – amennyiben az a 3.2. pont szerint addig nem került megfizetésre
– a lejárat napján köteles egyösszegben visszafizetni. A lejárat napján Igénylő minden, a Szerződésből eredő Bankkal szembeni
tartozását köteles egyösszegben megfizetni.
5.2. Az ügyleti kamat megfizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónap 1. napján, illetőleg az utolsó kamatfizetés a lejárat napján
esedékes.
5.3. A Bank az esedékes követelését esedékességkor az Igénylő Számlájáról szedi be. Igénylő köteles gondoskodni arról, hogy
esedékességkor a szükséges összeg a Számláján rendelkezésre álljon. Igénylő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy
amennyiben a Számlán az előbbiek beszedésekor nincs fedezet, úgy azok megfizetése a Hitelkeret terhére folyósított kölcsönből
történik.
5.4. Igénylő felhatalmazza a Bankot, hogy a nála vezetett bármely fizetési számláját a Szerződésből származó, esedékes, illetve
lejárt követelése összegével megterhelje.
5.5. A díjak esedékességét a Hirdetmény I. tartalmazza.
6. A késedelem jogkövetkezményei
6.1. Amennyiben a Bank a Szerződésből eredő bármely követelésére a számlakövetelés, illetőleg a rendelkezésre álló Hitelkeret
nem nyújt fedezetet, úgy az Igénylő a lejárt tartozás után az esedékesség napjától a teljesítés időpontjáig terjedő időre késedelmi
kamatot köteles fizetni.
6.2. A késedelmi kamat mértéke a mai napon az ügyleti kamat másfélszerese + évi 3%, de maximum az MNB alapkamat + évi 39%.
6.3 A késedelem miatti felszólító levél díja a mai napon: 1 000 HUF, azaz ezer forint. A késedelem miatti SMS felszólítás díja a mai
napon 50 Ft/SMS, azaz ötven forint SMS-ként. A késedelem miatti személyes megkeresés díja a mai napon: 10 000 Ft/személyes
megkeresés, azaz tízezer forint személyes megkeresésenként. A késedelem miatti személyes megkeresés költsége a mai napon:
10 000 Ft/személyes megkeresés, azaz tízezer forint személyes megkeresésenként. A késedelem miatt felszámított díjak, költség
esedékességét a Hirdetmény I. tartalmazza.
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- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára 7. A Hitelkeret rendelkezésre tartásának feltétele
7.1. Az Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelkeret fennállása alatt a Számlájára havonta legalább a Visszaigazoló levélben
meghatározott mértékű munkabér jellegű jövedelem jóváírás érkezik.
8. A Szerződés módosítása, megszűnése
8.1. A Bank jogosult a Szerződés hatálya alatt az Igénylő hitelképességét, teljesítőképességét, valamint a biztosítékot felülvizsgálni,
melynek eredményétől függően jogosult a Hitelkeret rendelkezésre tartását felfüggeszteni, összegét egyoldalúan csökkenteni,
illetőleg a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.2. A Hitelkeret megnyitásáról a Visszaigazoló levélben, a Bank által történő csökkentéséről, megszüntetéséről a Bank
számlakivonat útján és levélben tájékoztatja Számlatulajdonost a fizetési számlaszerződésben meghatározott gyakorisággal,
Netbank szolgáltatás igénybevétele esetén az arra irányadó szerződés rendelkezései szerint is az abban meghatározott
gyakorisággal.
8.3. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik fél indoklási kötelezettség nélkül a lejárat időpontjára a
Szerződést nem mondja fel, a Szerződés hatálya – a felek külön rendelkezése nélkül – újabb 1 (egy) évvel meghosszabbodik.
8.4. A Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Igénylő a Szerződésből eredő tartozását a Bank
felszólítása ellenére nem fizeti meg, továbbá, ha a jelen Szerződés 7.1. pontja szerinti jóváírás 2 (kettő) egymást követő hónapban
elmarad, vagy amennyiben az Igénylőnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott adatok alapján lejárt tartozása
áll fenn, és ezen lejárt tartozásnak a megfizetését a Bank felszólítását követő 15 napon belül Bank részére nem igazolja. A Bank
azonnali hatályú felmondási jogát, és annak következményeit az Üzletszabályzat I. tartalmazza. A Szerződés bármely okból történő
azonnali hatályú felmondása a Szerződést megszünteti, az Ügyfélnek a Bankkal szembeni valamennyi, a felmondott Szerződésből
eredő fizetési kötelezettsége azonnal lejárttá, és egyösszegben esedékessé válik, és az Ügyfél köteles a Bankkal szemben fennálló
valamennyi tartozását haladéktalanul kiegyenlíteni.
8.5. Az Igénylő a hatálybalépéstől számított tizennégy napon belül jogosult a Szerződéstől díjmentesen elállni, ha a hitel
folyósítására még nem került sor. Az Igénylő a hatálybalépéstől számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a
Szerződést, ha a hitelt már folyósították. Az Igénylő az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés
időpontjáig felszámítható, a Szerződés szerint megállapított hitelkamatot a Banknak visszafizetni.
Az Igénylő felmondási, elállási jogának a gyakorlása nem érinti a Számla és a Számlához kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokra
vonatkozó szerződéseket.
8.6. Az Igénylő bármikor jogosult a Szerződés megszüntetését díjmentesen kezdeményezni. Az Igénylő köteles a szerződés
megszüntetésének kezdeményezésével egyidejűleg a Hitelkeretből igénybe vett összeget és annak kamatát a Bank részére
visszafizetni. A Szerződés megszűnésének részletes szabályait, különösen a fogyasztó elállási, felmondási jogát és annak
következményeit az Üzletszabályzat I. tartalmazza.
8.7. Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelme a Hitelkeret emelésére vagy csökkentésére irányult, és a Bank e kérelmét
elutasítja, úgy a fennálló fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződése változatlan tartalommal érvényes és marad hatályban. A
Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Igénylő jelen okirattal Hitelkeret módosítási igényt terjeszt elő, úgy a Bank által
engedélyezett módosítás esetén, a módosított Hitelkeretre kizárólag a jelen Szerződésben foglaltak alkalmazandóak.
8.8. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bank egyoldalú döntése értelmében az Igénylő Hitelkerete csökken, úgy az Igénylő
a csökkentett Hitelkeret összeg és a korábbi Hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök)ből eredő tartozás összegének
különbözetét, a csökkentett Hitelkeret hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül köteles egyösszegben megfizetni a
Bank részére, akként, hogy az a Számlán a fenti határidő utolsó napján jóváírásra kerüljön.
8.9. Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen okirattal a Hitelkeret összegének csökkentését igényli a Banktól, úgy a Bank
az egyéb feltételek megvalósulása esetén is, kizárólag abban az esetben hagyja jóvá Igénylő kérelmét, amennyiben a Hitelkeret
csökkentése iránti Igénylőlap Bankhoz történő benyújtásakor, az igényelt csökkentett Hitelkeret összege és a Számlához tartozó
Hitelkeret terhére korábban igénybe vett kölcsön(ök)ből eredő tartozás összegének különbözete a Számlán jóváírásra került.
8.10. A Hitelkeret összegének módosítása a Bank erről való értesítése keltétől hatályos. A Szerződés lejárata ezesetben a módosítás
hatálybalépésének napjától számított 1 év.
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- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára 9. Egyéb rendelkezések
9.1. Felek megállapodnak abban, hogy - a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Bank az Igénylő jelen Igénylőlap és
szerződéskötésre vonatkozó ajánlaton megadott nevére, mint címzett megjelölésével a Számlatulajdonos jelen Igénylőlap és
szerződéskötésre vonatkozó ajánlaton megadott levelezési címre, ennek hiányában állandó lakcímre Igénylő részére, illetve
Igénylő a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozatokat a MagNet Bank Zrt. címzett megjelölésével a Bank mindenkori székhelyére
címezve szabályszerűen postára adott postai küldemény útján értesíti.
9.2. A Bank a Szerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezheti (átruházhatja). E tekintetben Igénylő
felmentést ad a Bank részére a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.)
meghatározott bank- és üzleti titoktartási kötelezettség alól.
9.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank és az Igénylő által kötött Számlára vonatkozó fizetési
számlaszerződésben, az arra vonatkozó mindenkori Üzletszabályzat II.-ben, Általános Üzleti Feltételekben és mindenkori
Hirdetmény II.-ben, a Bank mindenkori hitelezési Üzletszabályzatában (Üzletszabályzat I.-ben), a mindenkori Hirdetmény I.-ben, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről
szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendeletben, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak alkalmazandóak. A
mindenkori Általános Üzleti Feltételek, Üzletszabályzat I. és II., valamint a mindenkori Hirdetmény I. és II. jelen Szerződés részét
képezi.
10. Igénylő nyilatkozatai
10.1. Igénylő a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
az Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat adatait ellenőrizte, a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Az Igénylőlap
és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy az adatokat ellenőrizze, az adatszolgáltatót
megkeresse és a közölt adatok megerősítését kérje abban az esetben is, ha az ellenőrzés alá vont információ banktitoknak, üzleti
titoknak minősül. Felhatalmazza továbbá a Bankot, hogy megkeresse a munkáltatóját és az általa megadott adatok megerősítését
kérje, abban az esetben is, ha az ellenőrzés alá vont információ személyes adatnak vagy üzleti titoknak minősül vagy közhiteles
nyilvántartásban, illetve nyilvános adatbázisban ellenőrizze az általa közölt adatokat. Kijelenti továbbá, hogy a szolgáltatott
információkon felül – a hitelbírálat szempontjából - lényeges adat, tény, körülmény nem került elhallgatásra. Tudomása van arról,
hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataiban bekövetkező esetleges
változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár őt terheli.
10.2. Igénylő a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen hitelkeret igénylés
folyamán átadott bármely dokumentumban feltüntetett hitelkeret összeg a Bank részéről nem minősül a hitelkeret nyújtására
vonatkozó ajánlatnak, a Bankot ez alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Bank hitelképesség-vizsgálatot végez, és
amennyiben a kiválasztott hitelkeret összegre vonatkozóan a pozitív hitelbírálathoz szükséges feltételeknek a hitelkeret igénylés
nem felel meg, akkor a Bank indoklás nélkül elutasíthatja a hitelkeret igénylést. Tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelképességvizsgálathoz a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatokat is felhasznál, és amennyiben a KHR-ből átvett adatok
alapján a KHR-ben negatív információval szerepel, akkor a hitelkeret igénylése további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
10.3. Igénylő a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kijelenti, hogy a KHR-re irányadó szabályokról, a
nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR-be történő adatátadás módjáról, továbbá a KHR-ben
kezelt adatok felhasználásáról szóló tájékoztatást megkapta, azt megértette és tudomásul vette.
10.4. Igénylő a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával nyilatkozik, hogy a magyar nyelvet érti, az
Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat mellékleteit az aláírást megelőzően átvette, azokat elolvasta, az azokban foglalt
szerződési feltételeket – beleértve a Szerződés egyoldalú módosításának jogát és okait - a Bankkal egyedileg megtárgyalta, azok
ismeretében kifejezetten elfogadja.
10.5. Igénylő a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával elismeri, hogy az Üzletszabályzat I., II., a
Hirdetmény I. II., dokumentumokat átvette, az abban foglaltakról tájékoztatást kapott, mely tájékoztatások alapján azokat
megértette, a Szerződés aláírásával elfogadja és a Szerződés hatálybalépése esetén kötelezettséget vállal a Szerződés és
Hirdetmény I. és II. alapján járó díjak, költségek esedékességkori megfizetésére.
10.6. Igénylő a jelen Igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés hatálya
alatt, a Hitelkeret rendelkezésre tartásának feltételéül havonta, legalább a Bank által a Visszaigazoló levélben meghatározott
összegű munkabér jellegű átutalás történik a Hitelkeret rendelkezésre tartásának helyéül szolgáló fizetési Számlán.
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára 10.7. Nyilatkozom, hogy jövedelmemet elektronikus keresetkimutatással kívánom igazolni:
☐ igen

☐ nem

amennyiben igen, az alábbi rész töltendő:
□ …..-én elkészítettem, a keresetkimutatás címzettjeként a Bankot megjelölve, melyet az jóváhagyott és visszaigazolt kérem,
hogy a Bank a BISZ Zrt.-től kérje azt le.
□ ….napon belül elkészítek, a keresetkimutatás címzettjeként a Bankot megjelölve és kérem, hogy a Bank a BISZ Zrt.-től kérje
azt le.
□ Mint jövedelmi adataimról elektronikus keresetkimutatást Igénylő kijelentem, hogy tudomásom szerint a
Kölcsönigénylésben szereplő jövedelmem után az előírt közterhek megfizetésre kerültek.
Alulírott, a közvetlenül a hozzájárulási nyilatkozat alatt található adatvédelmi tájékoztatás elolvasása és megértése után, kifejezett
és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a MagNet Bank Zrt. a szerződés előkészítése során elvégzésre kerülő
jövedelemvizsgálat lefolytatása céljából az elektronikus keresetkimutatásomat lekérje, egyben az ahhoz szükséges adóazonosító
jelet a lekérés érdekében kezelje:
Igénylő nyilatkozata:

☐ igen

☐ nem

Igénylő adóazonosító jele: ……………………………………
Tudomásul veszem, hogy az adóazonosító jelemet a Bank az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás
megadása önkéntességen alapul, így az az érintett számára nem kötelező. A szolgáltatás (kölcsönfelvétel) igénybevételének nem
feltétele a hozzájárulás megadása, így annak megtagadása nem jár semmilyen következménnyel.
Az érintett a hozzájárulását díjmentesen, a Bank által történő lekérdezés időpontjáig a www.magnetbank.hu/adatvedelem
weboldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint bármely csatornán (emailben, telefonon, személyesen,
Netbankon vagy írásban) visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
*Ön, mint Igénylő, jövedelmét elektronikus keresetkimutatással is igazolhatja, mely igénylést az alábbi linken tudja elindítani:
https://ebev.nav.gov.hu/. Az elektronikus keresetkimutatás nem tartalmaz adatokat az egyéni vállalkozókról, szabad szellemi
foglalkozásúakról, őstermelőkről és családi gazdálkodókról, azaz azokról, akik a vállalkozásuk működéséből igazolják jövedelmüket.
Az oldal használatához Ügyfélkapun történő regisztráció és azonosítás szükséges. Kérelmére a NAV on-line elkészíti a
keresetkimutatást az adatbázisában rendelkezésre álló adatok alapján. A keresetkimutatás rendelkezésre állását követően Önnek
jóvá kell hagynia a keresetkimutatásban szereplő adatok megfelelőségét a fent hivatkozott honlap felületen, és meg kell jelölnie
jogosultként a MagNet Bank Zrt-t, mint hitelintézetet. Az elektronikus keresetkimutatás 30 napig felhasználható. Amennyiben a
30 nap érvényességi idő lejár, akkor Önnek újabb keresetkimutatást kell kérnie. Amennyiben Ön elektronikus keresetkimutatást
igényel, akkor a Bank a benyújtott dokumentumokban szereplő magasabb jövedelmet is alapul veheti a nettó havi jövedelem
megállapítása során. Tájékoztatjuk, amennyiben a hitelbírálat során az elektronikus keresetkimutatás alapján az ott szereplő
jövedelem nem felel meg az igényelt hiteltermék feltételeinek, vagy nem kerül határidőben a Bank részére átadásra, és az Ön
hitelképessége más benyújtott dokumentumból sem állapítható meg, akkor hiteligénylése elutasításra kerülhet.
A Bank az Ön hozzájárulása alapján lekért keresetkimutatást és az abban foglalt adatokat, továbbá a lekéréshez felhasznált
adóazonosító jelet a szerződés megkötésének előkészítése és teljesítése céljából szerződéses jogalapon, továbbá a pénzmosási
kötelezettségének teljesítése céljából jogi kötelezettség jogalapon a Bank www.magnetbank.hu/adatvedelem weboldalon
megtalálható Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára 10.8. Adatkezelésről történő tájékoztatás, egyes adattovábbításokról történő tájékoztatás
10.8.1. Kijelentem, és jelen dokumentum aláírásával elismerem és igazolom, hogy a Bank bankfiókjaiban és a
www.magnetbank.hu/adatvedelem honlapján elérhető Adatvédelmi Tájékoztatójának adatkezelési rendelkezéseit megismertem,
megértettem és az abban foglaltakat tudomásul veszem. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben jelen nyomtatványon rajtam kívüli
természetes személy személyes adatait adtam meg, úgy ezt a megfelelő, ez irányú felhatalmazás birtokában tettem meg.
☐ nem

☐ igen

10.8.2. Alulírott tudomásul veszem, hogy a rám vonatkozó, bank-, értékpapír-, biztosítási-, pénztár titoknak, üzleti titoknak,
valamint személyes adatnak (a továbbiakban együtt: Adatok) minősülő jelen kölcsönkérelmi nyomtatványban megjelölt
információkat és/vagy adatokat (az egészségi állapotra vonatkozó adatok kivételével) a Bank szolgáltatásainak nyújtása és a
szerződés teljesítése, valamint követelés érvényesítése érdekében a Bank által igénybe vett vele szerződéses viszonyban lévő és
titoktartási kötelezettség alatt álló személyek, társaságok, ügynökök, illetve egyéb megbízottak, képviselők részére (ideértve a
szerződést közjegyzői okiratba foglaló közjegyzőt) a szükséges mértékben továbbítja.
☐ nem

☐ igen

10.8.3. A Bank a tudomására jutott, az érintett személyre vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan, titokként, a jelen
Nyilatkozatban, a vonatkozó szerződésekben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
10.9. Marketing nyilatkozat
Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú megkeresés és profilalkotás
10.9.1. Közvetlen üzletszerzési célú hozzájáruló nyilatkozat
A „Marketing tájékoztatás” címszó alatt megtalálható adatkezelési tájékoztatás és az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását és
megértését követően önkéntes, kifejezett, határozott hozzájárulásomat adom, hogy a MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest,
Andrássy út 98.; Cégjegyzékszám: 01-10-046-111; továbbiakban: Bank) közvetlen megkeresés módszerével, termékeivel,
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt - beleértve az ügyfélelégedettségi
vagy más jellegű kérdőíveket, hírleveleket, direkt marketing és elektronikus direkt marketing küldeményeket is - juttasson el
részemre postai levélben, e-mailben, telefonon, SMS-ben, NetBank felületen vagy egyéb elektronikus csatornán.
Hozzájárulok, hogy a Bank a nevemet és a jelen szerződésben meghatározott elérhetőségi adataimat (postai cím, email cím,
telefonszám, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló adatok) a közvetlen üzletszerzési célú marketing érdekében kezelje.
☐ igen
(A nyilatkozatot tevő Érintett személy az „igen” szó előtt található jelölő négyzetet üresen hagyhatja, azaz nem köteles hozzájárulni
a közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez. A hozzájárulás megadásának elmaradása nem jár semmilyen következménnyel,
ugyanis a hozzájárulás megléte a szolgáltatás igénybevételének nem feltétele. Amennyiben az Érintett kifejezetten tiltani szeretné
a közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket, úgy azt a Marketing tájékoztatás címszó alatt a hozzájárulás visszavonásával
összefüggésben felsorolt bármely csatornán, illetve a Bank Adatkezelési Tájékoztatójában meghatározott módon megteheti.)
10.9.2. Profilalkotással összefüggő nyilatkozat
A „Marketing tájékoztatás” címszó alatt megtalálható adatkezelési tájékoztatás és az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását és
megértését követően önkéntes, kifejezett, határozott hozzájárulásomat adom, hogy a MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest,
Andrássy út 98.; Cégjegyzékszám: 01-10-046-111; továbbiakban: Bank) a közvetlen üzletszerzési célú megkereséseivel összefüggő
reklámküldemények testre szabása, illetve igényeim feltérképezése érdekében jelen igénylés során megadott, valamint az üzleti
kapcsolattal összefüggésben keletkező adataimat profilalkotás végett kezelje. Hozzájárulok, hogy a Bank a nevemet, a jelen
szerződésben meghatározott elérhetőségi adataimat (postai cím, email cím, telefonszám, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló
adatok) és a Banktól igénybe vett szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban tudomására jutó a profilalkotáshoz szükséges
adatokat a közvetlen üzletszerzési célú marketinggel kapcsolatos profilalkotás érdekében kezelje.
☐ igen
(A nyilatkozatot tevő Érintett személy az „igen” szó előtt található jelölő négyzetet üresen hagyhatja, azaz nem köteles hozzájárulni
a közvetlen üzletszerzési célú megkereséssel összefüggő profilalkotáshoz. A hozzájárulás megadásának elmaradása nem jár
semmilyen következménnyel, ugyanis a hozzájárulás megléte a szolgáltatás igénybevételének nem feltétele. Amennyiben az
Érintett kifejezetten tiltani szeretné a közvetlen üzletszerzési célú megkereséssel összefüggő profilalkotást, úgy azt a Marketing
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára tájékoztatás címszó alatt a hozzájárulás visszavonásával összefüggésben felsorolt bármely csatornán, illetve a Bank Adatkezelési
Tájékoztatójában meghatározott módon megteheti.)
10.9.3. Marketing tájékoztatás
A MagNet Bank Zrt. az Ön által átadott személyes adatait kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján és csak abból a célból kezeli,
hogy reklám küldése céljából időről időre megkeresse, illetve az ezzel kapcsolatos profilalkotást elvégezze. A Bank a hozzájárulás
alapján megadott személyes adatait harmadik személyeknek nem adja át. Közvetlen üzletszerzési célú marketing és az ezzel
kapcsolatos profilalkotás érdekében a személyes adatokat a Bank az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
A közvetlen üzletszerzési célú marketing megkereséssel és profilalkotással kapcsolatos hozzájárulás megadása önkéntességen
alapul, így az az érintett számára nem kötelező. A szolgáltatás igénybevételének nem feltétele a hozzájárulás megadása, így annak
megtagadása nem jár semmilyen következménnyel.
Amennyiben az érinett a hozzájárulást megadta, úgy jelen hozzájárulás mind a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés, mind a
profilalkotás tekintetében
• postai úton, levélben a Bank 1062 Budapest, Andrássy út 98. alatti postai címére történő megküldéssel,
• az info@magnetbank.hu email címre való megküldéssel,
• személyesen a Bank bármely fiókjában megtett írásbeli nyilatkozattal,
• a Bank központi +36-1-428-88-88-as telefonszámán megtett nyilatkozat útján,
• a NetBankban hitelesített levél küldése útján,
a nyilatkozat tevő személyének egyértelmű azonosítását lehetővé tevő bejelentéssel bármikor - bármely felsorolt csatornán korlátozás nélkül és ingyenesen, bármely időpontban visszavonható.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Részletes adatkezelési tájékoztatás mind a hozzájáruláson alapuló közvetlen üzletszerzési célú megkeresés, mind az ehhez
kapcsolódó profilalkotás tekintetében a www.magnetbank.hu/adatvedelem honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban
érhető el.
10.9.4. Jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzés
A MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.; Cégjegyzékszám: 01-10-046-111; továbbiakban: Bank) az Európai
Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogos
érdek jogalapon jogosult az Érintett közvetlen üzletszerzési célú megkeresésére, illetve az ezzel kapcsolatos, közvetlen
üzletszerzési célú profilalkotásra. A jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzési megkereséssel Érintett a személyes adatai
közvetlen üzletszerzés érdekében történő felhasználása ellen bármikor tiltakozhat, és tiltakozás esetén a Bank a személyes adatok
közvetlen üzletszerzési célú felhasználását megszünteti. A jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzési célú megkeresésekkel és
az ezzel összefüggő profilalkotással kapcsolatos részletes szabályokat (beleértve a tiltakozás jogának érvényesítési módját) a
www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
10.10. Dokumentumok átvételével kapcsolatos nyilatkozatok
Új igénylés esetén töltendő:
Alulírott Igénylő kijelentem, hogy jelen pontban megjelölt dokumentumokat a Bank e-mailben / papír alapon a
rendelkezésemre bocsátotta, azok tartalmát megismertem és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadom:
Kizárólag papír alapon átvehető:
-

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámlahitel) szerződési tájékoztató (2009. évi CLXII. törvény szerint)
KHR nyilatkozat és tájékoztató
Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (MagNet Folyószámlahitel) Ügyféltájékoztató
Termékösszehasonlító tábla
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára Papír alapon átvehető és e-mailen keresztül is rendelkezésre bocsátható:
-

MNB Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről
Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatásról (természetes személyek részére)
Általános Üzleti Feltételek
Fogyasztói hitelezési üzletszabályzat
MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről szóló
Hirdetmény
A lakossági pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló hirdetmény
Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

-

☐ nem

☐ igen
Meglévő hitelkeret módosítása esetén töltendő:

Alulírott Igénylő kijelentem, hogy a Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámlahitel) szerződési tájékoztatót (2009.
évi CLXII. törvény szerint) a Bank papír alapon a rendelkezésemre bocsátotta, annak tartalmát megismertem és az abban
foglaltakat kifejezetten elfogadom:
☐ nem

☐ igen
Kelt:
………………………………………………………………………
Számlatulajdonos aláírása

Az igénylőlapot és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot a fenti napon a Bank részéről átvette:
Név:
Aláírás: ………………………………………………………………………
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
(olvasható)

Név:
(olvasható)

Cím:

Cím:

Személyi igazolvány szám:

Személyi igazolvány szám:

Aláírás: ..............................................................

Aláírás: ..............................................................
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára -

Banki
nyomtatvány

Eredeti vagy
eredetiben
aláírt (E) /
másolat (M)

IGÉNYLŐLAP ÉS MELLÉKLETEI
Igénylőlap és Szerződéskötésre Vonatkozó Ajánlat nyomtatvány
Személyi okmányok másolatai
Érvényes személyi igazolvány, személyi azonosító igazolvány, útlevél vagy új típusú,
kártya formátumú vezetői engedély
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (kizárólag a lakcímkártya lakcímet igazoló hatósági
igazolvány oldala másolható)
Tájékoztatók (papír alapon átadandó és igénylő által aláírt példányok)
Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámlahitel) szerződési tájékoztató (2009.
évi CLXII. törvény szerint)
KHR Nyilatkozat és Tájékoztató (melynek melléklete a „MNB Tájékoztató
magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről” és „Tájékoztató a
Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatásról” elnevezésű
dokumentum)
Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (MagNet Folyószámlahitel) Ügyféltájékoztató
Termékösszehasonlító tábla
Tájékoztatók (igénylő által nem szükséges aláírni)
Általános Üzleti Feltételek
Fogyasztói hitelezési üzletszabályzat
MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól,
alkalmazott díjairól, és költségeiről szóló Hirdetmény
A lakossági pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló hirdetmény
Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól (MNB)
Nyilatkozat
Ügyfélcsoport fennállásának megállapításáról szóló nyilatkozat (Kizárólag akkor
benyújtandó, ha az „ÜGYFÉLCSOPORT FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
NYILATKOZAT”
valamely kérdésére igen válasz került megjelölésre)
JÖVEDELEM IGAZOLÁSÁNAK DOKUMENTUMAI
meglévő folyószámlahitel átvállalása esetén: a kiváltandó folyószámlahitelt tartalmazó
utolsó 3 vagy 6 havi számlakivonat (nyugdíj esetén elegendő az utolsó 3 havi)
MagNet Banknál vezetett bankszámlára érkező jövedelem esetén: utolsó 3 vagy 6 havi
számlakivonat (nyugdíj esetén elegendő az utolsó 3 havi)
Munkabér, illetmény
Munkáltatói jövedelemigazolás (kizárólag a munkáltatótól érkező jogcím nélküli utalás
esetén szükséges)
Elektronikus
keresetkimutatás:
az
eBEV-portálon
keresztül
igényelhető
(https://www.nav.gov.hu/nav/ebev_portal), maximum 30 napig érvényes. Önmagában
nem elfogadható, 3 havi bankszámlakivonat benyújtása kötelező
Saját jogú nyugdíj, véglegesített rokkant nyugdíj, özvegyi nyugdíj

Benyújtva

Szükséges

III. Benyújtandó dokumentumok jegyzéke
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Nyugdíjas törzslap, rokkantság esetén határozat
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

MAGNET FOLYÓSZÁMLAHITEL
- forint hitelkeret természetes személyek (fogyasztók) számára ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Folyószámlahitel igénylésről és a kérelemhez benyújtott dokumentumokról
Alulírott ………………………………………………, mint a MagNet Bank Zrt. munkavállalója elismerem, hogy a mai napon az alábbi
folyószámlahitelre vonatkozó kérelmet, és a benyújtandó dokumentumok jegyzékében megjelölt dokumentumokat hiánytalanul
átvettem.
Igénylő neve:
Igényelt hitelkeret összege:

Ft

Kelt:

..........................................................
MagNet Bank munkavállalója

A hitelkérelem akkor válik befogadottá, ha a meghatározott dokumentáció a Bankhoz teljes körűen benyújtásra kerül. A Bank a
kérelem befogadhatóságát az átvett dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzését követően állapítja meg, amely során
esetlegesen további benyújtandó dokumentumokat határozhat meg.
Alulírott igénylő személy aláírásommal igazolom, hogy fentieket tudomásul vettem, az Átvételi elismervényből, valamint az
Igénylőlap és Szerződéskötésre Vonatkozó Ajánlatból egy eredeti példányt a benyújtandó dokumentumok jegyzékével együtt
átvettem:
Kelt:
……………………………………………………
Igénylő
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Igénylő:

Bank:

Tanúk:

