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HIRDETMÉNY - GÉPJÁRMŐKÖLCSÖN ÉS LÍZING       
 
A GÉPJÁRMŐ-FINANSZÍROZÁSI SZERZİDÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN, A SZERZ İDÉS 
FUTAMIDEJE ALATT A SZERZ İDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAKON TÚL FELSZÁMÍTHATÓ DÍJAK, 
KÖLTSÉGEK 
 
Jelen díj és költségtételek 2010. március 1. után hatályban lévı szerzıdések vonatkozásában irányadóak a futamidı 
teljes idıtartamára. Üzletpolitikai megfontolásból 2010. március 1. és 2010. március 31. között, ahol minimum díj került 
meghatározásra, ott a Finanszírozó a minimum díjakat számítja fel. 
 
 
 Költségtípusok megnevezése:  Költség összege:  

Elıtörlesztés és a részbeni elıtörlesztés esetén a szerzıdésmódosítás díja  A szerzıdésben meghatározott 
összeg 

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

Befizetett összeg 6 ezreléke, 
minimum 300.- Ft, maximum 700.-Ft 

Befizetett összeg 7 ezreléke, 
minimum 400.-, maximum 1000.-Ft- 

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

Adatátadás a Központi Hitelinformációs Rendszernek a szerzıdéses kötelezettség elmaradása 
miatt 

800,-Ft 

Halasztás engedélyezésének, fizetési határidı átütemezésének díja 
Fennálló tıketartozás 1 százaléka, 

minimum 7.000,- Ft, maximum 
12.000,- Ft 

Használati engedély, taxiengedély, üzembentartói engedély, gépjármő átalakításáról szóló 
engedély kiadásának díja 

Fennálló tıketartozás 1 százaléka, 
minimum 15.000,- Ft, maximum 

25.000,- Ft 

A gépjármő forgalmi engedélyének és rendszámának cseréjéhez engedély kiadása 1000,- Ft 

Cascomentesség engedélyezése a futamidı során 
7.000,- Ft+ az ügyleti kamat 2%-kal 

emelkedik 

Reaktiválási díj (felmondott szerzıdések esetén, a felmondás hatályon kívül helyezésének díja) 
Fennálló tıketartozás 1 százaléka, 

minimum 10.000,- Ft, maximum 
15.000,- Ft 

A gépjármő-finanszírozási szerzıdésrıl szóló bankinformáció kiadása, szerzıdés másolat 
készítése, már kiadott dokumentumok ismételt kiállítása, egyéb engedélyek kiadása 

5.000,- Ft 

Felszólítással, felmondással kapcsolatosan kiküldött SMS díja 200,- Ft 

Fix havi részlető konstrukcióra történı átállás, illetve nem fixes konstrukcióra történı visszaállítás 
díja, számlázási periódus negyedévesrıl havira történı átállítása, illetve visszaállítása haviról 
negyedévesre 

Fennálló tıketartozás 1 százaléka, 
minimum 7.000,- Ft, maximum 

12.000,- Ft 

Ingó zálogjog bejegyzésének költsége Jogszabályban meghatározott 
illeték, díj, költség 

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

Fennálló tıketartozás 1 százaléka, 
minimum 7.000,- Ft, maximum 

12.000,- Ft 

Szerzıdésben nevesített kötelezettség nem teljesítése miatti kötbér 5.000,- Ft 

 

 

Hatálybalépés: 2010. március 1. 


