
 

   

 
 
 

 

HIRDETMÉNY - GÉPJÁRMŰKÖLCSÖN ÉS LÍZING    
 
A GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN A SZERZŐDÉS FUTAMIDEJE 
ALATT FELSZÁMÍTHATÓ DÍJAK, KÖLTSÉGEK   
 
NEM FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ

1
 ÜGYFELEK ESETÉN 

 
 

 Költségtípusok megnevezése:  Költség összege: 

Előtörlesztés és a részbeni előtörlesztés esetén a szerződésmódosítás díja  
 

Hátralévő tőketartozás 4%-a, 
minimum 30.000,-Ft 

Készpénz-átutalási megbízások (csekkek) díja darabonként 
 

Befizetett összeg 7 ezreléke, 
minimum 400.-, maximum 

1.000.-Ft- 

Szerződéses kötelezettség nem teljesítése miatti felszólítás, felmondás költsége 800,- Ft 

Adósnak/lízingbevevőnek postán küldött figyelmeztetés a Központi Hitelinformációs 
Rendszerbe (KHR-be) való felvitelre, valamint tájékoztatás a KHR-be való 
adatátadásról  

800,-Ft 

Halasztás engedélyezésének, fizetési határidő és/vagy fizetési kötelezettség 
átütemezésének díja 

Fennálló tőketartozás 1 
százaléka, minimum 7.000,- Ft, 

maximum 12.000,- Ft 

Használati engedély, taxiengedély (személy-és teherfuvarozási engedély), 
üzembentartói engedély, gépjármű átalakításáról szóló engedély kiadásának díja 

Fennálló tőketartozás 1 
százaléka, minimum 15.000,- 

Ft, maximum 25.000,- Ft 

A gépjármű forgalmi engedélyének és rendszámának cseréjéhez engedély kiadása 1.000,- Ft 

Cascomentesség engedélyezése a futamidő során 
7.000,- Ft+ az ügyleti kamat 

2%-kal emelkedik 

Reaktiválási díj (felmondott szerződések esetén, a felmondás hatályon kívül 
helyezésének díja) 

Fennálló tőketartozás 1 
százaléka, minimum 10.000,- 

Ft, maximum 15.000,- Ft 

A gépjármű-finanszírozási szerződésről szóló bankinformáció kiadása, szerződés 
másolat készítése, már kiadott dokumentumok ismételt kiállítása, egyéb engedélyek 
kiadása 

5.000,- Ft 

Felszólítással, felmondással kapcsolatosan kiküldött SMS díja 200,- Ft 

Fix havi részletű konstrukcióra történő átállás, illetve nem fixes konstrukcióra történő 
visszaállítás díja, számlázási periódus negyedévesről havira történő átállítása, illetve 
visszaállítása haviról negyedévesre 

Fennálló tőketartozás 1 
százaléka, minimum 7.000,- Ft, 

maximum 12.000,- Ft 

Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzésnek, törlésnek a Finanszírozónál 
felmerülő költsége (pl.: ingó dolgon, követelésen alapított jelzálogjog, lízingszerződés, 
stb.) 

Jogszabályban meghatározott 
illeték, díj, költségtérítés 

Kötelezetti oldalon történő alanyváltozás következtében történő 
szerződéskötés/módosítás díja (hagyatéki ügyintézés, válás utáni vagyonmegosztás 
esetén)  

Fennálló tőketartozás 1 
százaléka, minimum 7.000,- Ft, 

maximum 12.000,- Ft 

Szerződésben nevesített kötelezettség nem teljesítése miatti kötbér 5.000,- Ft 

Fizetési hátralékkal kapcsolatos telefonos megkeresés díja  
(2011.01.05. után kötött szerződések esetében) 

500,- Ft 

Átvállalás díja 
Fennálló tőketartozás 1 

százaléka, minimum 30 000,-Ft,  
maximum 100 000,- Ft 

 
 

Hatálybalépés:  2015. augusztus hónap 06. napja 

 

                                                      
1
 fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró 

természetes személy; (2013. évi CCXXXVII tv. - Hpt. -  6. §. (1) 28. pont) 
 


