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HIRDETMÉNY - GÉPJÁRMŐKÖLCSÖN ÉS LÍZING 
 
A GÉPJÁRŐ-FINANSZÍROZÁSI SZERZİDÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN, A SZERZ İDÉS FUTAMIDEJE 
ALATT TOVÁBBTERHELHET İ DÍJAK, KÖLTSÉGEK 
 

MBMN-0401 sz., MBHD-0501 sz., MCMN-0401 sz., MBHD-0502 sz., MCSK-0501 sz., MCSK-0502 sz., MCSK-0503 sz., MCML-0501 sz., 
MCML-0502 sz., MCML-0503 sz., MCSK-0701. sz.,  MCSK-0702. sz.,   MCSK-0703. sz.,  MCML-0701 sz.,  MCML-0702 sz., és az 
MCML-0703 sz.,  Általános Szerzıdési Feltételekben általánosan megnevezett költségtételek pontos értékei:  
 
 

Költs égtípusok megnevezése:  Költség összege (Ft):  

Elıtörlesztés és a részbeni elıtörlesztés esetén a szerzıdésmódosítás díja  
hátralévı, ki nem egyenlített 

tıketartozás max. 6%-á,  
min. 30.000.- 

Készpénzátutalási megbízások (csekkek) díja darabonként 
- Magánszemélyek esetén 
- Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén 

 
300.- 
400.-  

Fizetési felszólítás költsége a szerzıdéses kötelezettség elmaradása miatt 700.- 

A szerzıdés felmondásának költsége a szerzıdéses kötelezettség elmaradása miatt 700.- 

Tájékoztató levél költsége a szerzıdéses kötelezettség elmaradása miatt 700.- 

Adatátadás a Központi Hitelinformációs Rendszernek a szerzıdéses kötelezettség elmaradása 
miatt 

700.- 

Biztosítási kötelezettségek teljesítésének hiánya miatti felszólítási költségek 700.- 

A törlesztırészletek fizetési határidejének átütemezése, halasztás engedélyezése (egész 
hónappal vagy hónapokkal történı futamidı elcsúsztatás ügyleti kamat megfizetése mellett) 

7.000.- 

Az ügyfél kérésére a visszafizetési futamidı meghosszabbítása, új fizetési ütemezés és 
törlesztırészletek kalkulációja 

7.000.- 

Használati engedély kiadása         (Amennyiben ügyfelünk a gépjármővet egy másik személy 
részére tartós használatba kívánja adni) 

10.000.- 

Taxiengedély kiadás 15.000.- 

Gépjármő átalakításáról szóló engedély kiadása 10.000.- 

A gépjármő-finanszírozási szerzıdésrıl szóló bankinformáció kiadása 4.000.- 

A gépjármő forgalmi engedélyének és rendszámának cseréjéhez engedély kiadása 1.000.- 

Cascomentesség engedélyezése a futamidı során 7.000.-  + az ügyleti kamat  
2%-kal emelkedik 

Egyéb engedélyek kiadása 2.000.- 

Üzembentartói engedély kiadásának díja 10.000.- 

Ügyleti kamat módosításának díja 7.000.- 

Reaktiválási díj (felmondott szerzıdések esetén a felmondás hatályon kívül helyezésének 
költsége) 

10.000.- 

Szerzıdés másolat készítése, már kiadott dokumentumok ismételt kiállítása 5.000,- 

Azonnali hatályú felmondással kapcsolatosan kiküldött SMS továbbhárított díja 100,- 

Fix havi részlető konstrukcióra történı átállás, illetve nem fixes konstrukcióra történı 
visszaállítás díja         (2009. május 31-ig díjmentes) 

7.000,- 

Számlázási periódus negyedévesrıl havira történı átállítása, illetve visszaállítása haviról 
negyedévesre        (2009. május 31-ig díjmentes) 

7.000,- 

 

Megjelenés dátuma: 2009. március 5.   Érvényesség k ezdete:  2009. március 19. 


