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a kézizálog kölcsönökke| kapcsolatba n a koronavírus-vi|ágjárvány miatt

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint arról bizonyára önök is értesÜ|tek, megjelent a Kormány 47l2o2o. (|||'18.) számú rende|ete a
koronavírus-vi|ágjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szÜkséges azonnaIi
intézkedésekrő|, me|y a MagNet Bank Zrt. á|taI fo|yósított kézizá|og kö|csönök tekintetében is vá|tozást
jelenthet, az onök döntésétő| fÜggően.

r)

2020.03. 18. napjá n zárásig folyós ításra kerü lt zá logkö|csönök

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bank a 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került
zálogkölcsönökre is alkalmazza a kamat-, díj- és tőketör|esztési moratóriumot, azaz a fizetési
haladékot. Ez azt jeIenti, hogy ezeknek a kö|csönöknek a |ejárata automatikusan meghosszabbodik
2o2o.L2,3t-ig, a türe|mi idő uto|só napja pedig, azaz ameddig a zá|ogtárgy nem kerü|
kénysze ré rté kes ítésre, 2o2L' január 3 1. n a pja.

Az 1) pontban írt kiiJcsönökre 2020.03.18. és 2o20.12.31. közötti időszakra az adós nem kötetes
késedelmekke! kapcsolatos kamatot, díjat, köItséget fizetni és a zálogtárgyai nem kerü|hetnek
kényszerértékesítés a|á akkor sem, ha ezen időszakra esik a zálogjegyen fettüntetett |ejárat és
türelmi idő.

A fizetési haladékra tekintette| az adósoknak lehetőségük van arra, hogy nem a zátogjegyen
feltűntetett lejáratkor, hanem csak a meghosszabbított lejáratkor, azaz 2o2o.l2.3t-én váltsák ki a
zálogtárgyat és fizessék meg a kö|csönt, DE az ügyleti kamatot a folyósítástó| a módosított |ejárat
na pjáig, azaz 2o2o.I2.3 l-ig kel l megf izetni ük'

2)

3)

Mit is je|ent ez, |ásd je|en az alábbi pé|dákat:

2ű28.Ü6.

rá|ogjegy'rrerinti leji*rat napián Íizeten.dő zá|ogjegy srerinti tejárat napján fizetendö ai|ogjegy srerinti lejárat napján fizetendő

eIhe|yezés napja
töke
futarnidö
kamat
kez.ktg.
Iejárat napja

kamat
iis*esen

2ü2ü. t2. 31- Én f iretendő
tiíke

karn*t

összes*n

2020'03.18 eIhe|yezésnapja
str}sE6 tÖlee

' 30 futartridő
24"009{ kamat
Ú.76% kez'ktg.

2s20'{El.}^7 |ejáratnapja

5wÜ00 tőke
IOBtE kamrt

51BE$0 ögslesen

2s2B. 12. 3t.én {iretendő
5s00o0 tőkE

9E {XX} kamat

596 ffi0 üsszesen

2s2Ü.83'1* e|he|yerésnapja
5o$ffi8 tÖ'{e

45 futamidő
24,009{ kamat
L,16% kez.ktg.

eÜ2o'ű5.Ü2 |ejáratnapja

50üt}EÜ tóke
15 GÜÜ kamet

515 $ 0 összesen

2$2ü. l"2.3t. én f i reterdő
58ÜmÜ tőke

9E tl$$ kamat

59s 0Üs össets*n

20?s.03.
5@

24,06%

500

30
530

sffi

96 000

596 {m0
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4) Fe|hívjuk szíves figyelmÜket, hogy a fizetési ha|adékka| nem kötelesek é|ni, továbbra is kiváIthatják a

zálogtárgyakat és visszafizethetik a kölcsönt a zálogjegyen fe|tüntetett lejáratkor, vagy azeIőtt
bármikor e!őtörleszthetnek, tehát aki a zálogjegyen feltüntetett |ejáratkor, vagy azt megelőzően
kívánja kiváltani a zálogtárgyat, bármikor megteheti.

Mive| az ügvleti kamatot vá|tozatlanul a kiváltás napiáig kell meefizetniük' ami a fenti péIda szerint ie|entős
többlet fizetési kötelezettségge| iár. kériük, fonto!iák mee döntésüket!

5) Amennyiben é|nek a fizetési haladékkal, úgy a késedelem időszaka, a fizetési ha|adék |ete|tét követő
napon, azaz202I,január 1-én kezdődik, onnantó| tnöknek a késede|em miatt járó kamatot, díjat,
kö|tséget is meg ke|| fizetniÜk

Azokná| a kö|csönökné|, aho| a keze|ési költség a fo|yósításkor kerÜ|t |evonásra, tnöknek további
keze|ési kö|tség fizetésre vonatkozó köte|ezettsége nincs. .

Azokná| a kö|csÖnökné|, aho| a |ejáratkor esedékes a keze|ési költség, ott a keze|ési kö|tséget a
kivá |tá s ko r, de I egkéső b b 202o.12.31.-én ke | | m egf izetn i.

8) A fizetési ha|adék automatikusan, a jogszabá|y erejéné| fogva módosítja a zá|ogjegyen fe|tÜntetett
|ejáratot, azzaI egyÜttn tÜre|mi időt, azt tehát kére|mezni nem szÜkséges.

9) A fizetési haIadékka| érintett kö|csönök esetében nem kerül feIszámításra e|őtör|esztési díi.

l0)R f izetési ha|adékka| érintett ko|csönök hosszabbítását az adósok nem igénye|hetik, hiszen azok
|ejárata a jogszabá|y erejéné| fogva már 2020'72.3L-re módosu|t.

||* 2o20.o3,l9.i nyitást követően fo|yósításra került kölcsönök

1) Fe|hÍvjuk szíves figyelmüket, hogy a 2020.03.19.i nyitást követően folyósításra került kölcsönökre
a fizetési ha|adék nem vonatkozik, azokat vá|tozat|anul a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor ke|!
megfizetni. Ha tehát az adós |ejáratkor nem vá|tja ki a zá|ogtárgyat és nem fizeti vissza a kö|csönt, a
tü reI m i idő elte |tét követően kényszerértékesítésbe kerÜ | nek'

2) A 2020.03.18.án már lejárt futamidejÍi, tehát már türelmi időben |évő zálogjegyekre sem
vonatkozik a fizetési haladék, a 30 napos tÜre|mi időt köVetően kényszerértékesítésbe kerÜlnek a
zá|ogtárgyak.

JeIen tájékoztató az onök mihamarabbi tájékoztatását szo|gá|ja, a MagNet Bank Zrt. kibocsátásakor érvényes
álláspontját tÜkrözi, ame|y később, jogszabá|yi, bankfe|ÜgyeIeti rendelkezések miatt módosuIhat, ezért kérjük
kísérjék figye|emmel a bank és a kö|csönt fo|yósító zá|ogház webo|da|át, il|ető|eg a zá|ogház írásos
tájékoztatása it'

Budapest, 2A20.O3.24.

6)

7)

Tisztelettel:

MagNet Bank Zrt.


