HIRDETMÉNY
A Lombard-cégcsoporthoz tartozó társaságok - Lombard Lízing Zrt., Lombard Ingatlan Zrt. és a Lombard Bérlet
Kft. külön-eljárási díjairól és költségeirıl, és 2007. évi CXXXVI. törvénnyel kapcsolatos szabályról.

A Hirdetmény hatálya: 2010.08.01. napja és 2011.07.31. napja között létrejött szerzıdésekre terjed ki.
A Hirdetmény 2015.02.01. napjától hatályos.
Fogyasztókra vonatkozó tájékoztatás:
Tekintettel arra, hogy az Üzletszabályzatok egyoldalú módosításra irányuló feltételeinek vizsgálata során a bíróság
jogerıs ítéletében a díjak inflációt követı emelését egyoldalúnak, az erre vonatkozó Üzletszabályzat kikötéseit pedig
tisztességtelennek nyilvánította valamennyi fogyasztóval kötött szerzıdés vonatkozásában:
a Lombard Lízing Zrt. és a Lombard Ingatlan Zrt. a törvényi elszámolások során a díjemelések összegét a
fogyasztókkal elszámolja, és
a fogyasztókkal kötött valamennyi szerzıdés esetében a hirdetményi díjakat a díjemelés elıtti állapotra állítja
vissza. Ennek megfelelıen az adott fogyasztóra nézve a szerzıdéskötéskor hatályos – azaz indexálás nélküli –
díj mértéke az irányadó a jelen Hirdetményben foglaltak szerint.

1.

A Hirdetmény hatálya alá tartozó Üzletszabályzatok: a HITT/2009.08.03.; HITT/2010.01.01.; HITT/2010.05.31.;
HITTef/2009.08.03.; HITTef/2010.01.01.; HITTef/2010.05.31.; HDTT/2009.08.03; HDTT/2010.01.01.;
HDTT/2010.05.31.; FIXHDTT/2009.08.03.; FIXHDTT/2010.05.31.; PLAT/2009.08.03.; PLAT/2010.01.01.;
PLAT/2010.05.31.; PDAT/2009.08.03.; PDAT/2010.01.01.; PDAT/2010.05.31.; FIXPDA/2009.08.03.;
FIXPDAT/2010.05.31.; PLB/2009.08.03.; PLB/2010.01.01.; PLB/2010.05.31.; PDBT/2009.08.03.;
PDBT/2010.01.01.; PDBT/2010.05.31.; FIXPDBT/2009.08.03.; FIXPDBT/2010.05.31.; HITI/2009.08.03.;
HITI/2010.01.01.; HITI/2010.05.31.; PLAI/2009.08.03.;PLAI/2010.01.01.; PLAI/2010.05.31.; PLAILC/2010.12.13;
PLAILCL/2011.02.01.; HITGd/2009.08.03.; HITGd/2010.01.01.; HITGd/2010.03.01.; HITGd/2010.05.31.;
HITGdszk/2009.08.03.; HITGdszk/2010.01.01.; HITGdszk/2010.03.01.; HITGdszk/2010.05.31.;
PLAGd/2009.08.03.; PLAGd/2010.01.01.; PLAGd/2010.05.31.; Gépjármő hat. Idejő bérbeadás 3;
BER/2001.10.01.; BER/2008.07.01.; BER3/2008.11.01.; Gépj.bérlet BER/20060601/TEFI; Gép bérlet
ÜZLSZBERGEP20060601; Gép bérlet ÜZLSZBERGEP20070709E; Gép bérlet ÜZLSZBERGEP20070709;
Gépj.bérlet BER/20071115/TEFI; Bérlet BER1/20080801/TEFI; UZLSZBER1GEP_3_20080801;
UZLSZBER1GEP_3_20080801-E;az Általános Szerzıdési Feltételek Svájci frank (CHF) alapú határozott
idejő bérleti szerzıdésekhez/2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek HUF és EUR alapú határozott idejő
bérleti szerzıdésekhez/2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek határozott idejő bérleti szerzıdésekhez
EURO-ban meghatározott teljesítéssel/2008.10.01 megnevezéső Általános Szerzıdési Feltételek.
az Általános Szerzıdési Feltételek zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez Euroban meghatározott
teljesítéssel/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek Svájci frank (CHF) alapú nyílt végő
pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek HUF és EUR alapú
zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek Svájci frank
(CHF) alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek
nyílt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez Euroban meghatározott teljesítéssel/VBPLZrt./2008.10.01;
Általános Szerzıdési Feltételek HUF és EUR alapú nyílt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek zárt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez Euroban meghatározott teljesítéssel/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési
Feltételek HUF és EUR alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános
Szerzıdési Feltételek Svájci frank (CHF) alapú zárt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek nyílt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez Euroban meghatározott teljesítéssel/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési
Feltételek HUF és EUR alapú nyílt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános
Szerzıdési Feltételek Svájci frank (CHF) alapú nyílt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2008.10.01;
Általános Szerzıdési Feltételek HUF és EUR alapú zárt
végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2009.04.15; Általános Szerzıdési Feltételek Svájci frank
(CHF) alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2009.04.15; Általános Szerzıdési Feltételek
HUF és EUR alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2009.04.15; Általános Szerzıdési
Feltételek Svájci frank (CHF) alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2009.04.15;
Kölcsön és opciós szerzıdés általános szerzıdési feltételei [ÁSZF] /2008.10.01; Kölcsön és opciós
szerzıdés általános szerzıdési feltételei [ÁSZF] /2009.04.15.
A Hirdetményben szereplı díjak és költségek szerzıdésenként / alkalmanként értendıek.
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2. Ügyfél által kezdeményezett szerzıdésmódosítással és szerzıdéskezeléssel kapcsolatos nettó ügyviteli
költségek és nettó külön eljárási díjak jogcímenként együttesen fizetendık:
Valamennyi szerzıdéstípusra egységesen vonatkozó díjak:
Ügyviteli költség I.: a szerzıdés módosításához kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek költségei szerzıdésenként
/ alkalmanként
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek

Jogcím

Átütemezés
Biztosítási ügyintézés
totál/lopáskár esetén
Minden más biztosítási esemény
esetén
Devizanemváltás
Díjesedékesség változtatása
Elıtörlesztés
Díjesedékességkor:
Nem díjesedékességkor
Részelıtörlesztés:
Engedményezés – Tartozás átvállalás:
Fedezetmódosítás
Fizetési mód változtatás
Hagyatéki ügyintézés
Jogutódlás átvezetése
Konstrukcióváltás
A fentiektıl eltérı, egyéb szerzıdésmódosítás
esetén

HUF és deviza
alapú
szerzıdések
esetén

Deviza
szerzıdések
(EUR) esetén

16.000,- Ft

63 EUR

Online kezdeményezett
(„Extra help”)
tranzakciók esetén*
HUF és deviza alapú
szerzıdések esetén
7.300,- Ft

21.000,- Ft

84 EUR

-

1.000,- Ft

4 EUR

-

16.000,- Ft
5.200,- Ft

63 EUR
21 EUR

2.100,- Ft

5.200,- Ft
26.000,- Ft
5.200,- Ft
31.000,- Ft
31.000,- Ft
5.200,- Ft
díjmentes
10.000,- Ft
10.000,- Ft

21 EUR
104 EUR
21 EUR
125 EUR
125 EUR
21 EUR
díjmentes
42 EUR
42 EUR

2.100,- Ft
13.000,- Ft
2.100,- Ft
16.000,- Ft
2.100,- Ft
5.200,- Ft

16.000,- Ft

63 EUR

-

Szerzıdésmódosítás meghiúsulási díj: Az
ügyfél által kezdeményezett, de a neki felróható
16.000,- Ft
63 EUR
okból meghiúsult szerzıdésmódosítási
kérelmek esetén felszámított ügyviteli költség:
*Amennyiben a szolgáltatás az „Extra help - Online Ügyfélszolgálat” rendszerben elérhetı
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B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek

Jogcím

Átütemezés
Biztosítási ügyintézés
totál/lopáskár esetén
Minden más biztosítási esemény
esetén
Devizanemváltás
Díjesedékesség változtatása
Elıtörlesztés
Díjesedékességkor:
Nem díjesedékességkor
Részelıtörlesztés:
Engedményezés – Tartozás átvállalás:
Fedezetmódosítás
Fizetési mód változtatás
Hagyatéki ügyintézés
Jogutódlás átvezetése
Konstrukcióváltás
A fentiektıl eltérı, egyéb szerzıdésmódosítás
esetén

HUF és deviza
alapú
szerzıdések
esetén

Deviza
szerzıdések
(EUR) esetén

18.000,- Ft

72 EUR

Online kezdeményezett
(„Extra help”)
tranzakciók esetén*
HUF és deviza alapú
szerzıdések esetén
8.400,- Ft

24.000,- Ft

96 EUR

-

1.200,- Ft

5 EUR

-

18.000,- Ft
6.000,- Ft

72 EUR
24 EUR

2.400,- Ft

6.000,- Ft
30.000,- Ft
6.000,- Ft
36.000,- Ft
36.000,- Ft
6.000,- Ft
díjmentes
12.000,- Ft
12.000,- Ft

24 EUR
120 EUR
24 EUR
144 EUR
144 EUR
24 EUR
díjmentes
48 EUR
48 EUR

2.400,- Ft
14.000,- Ft
2.400,- Ft
18.000,- Ft
2.400,- Ft
6.000,- Ft

18.000,- Ft

72 EUR

-

Szerzıdésmódosítás meghiúsulási díj: Az
ügyfél által kezdeményezett, de a neki felróható
18.000,- Ft
72 EUR
okból meghiúsult szerzıdésmódosítási
kérelmek esetén felszámított ügyviteli költség:
*Amennyiben a szolgáltatás az „Extra help - Online Ügyfélszolgálat” rendszerben elérhetı

18.000,- Ft

Ügyviteli költség II.: ügyfél által igényelt külön szolgáltatások adminisztrációs tevékenységeinek költsége
szerzıdésenként / alkalmanként
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
Jogcím
Címváltozás átvezetése
Engedélyek kiadása
Fizetési haladék engedélyezése
Folyószámla kivonat kiadása
Igazolások kiadása
Iratpótlás/ hiteles számlamásolat készítése
Minden olyan információ vagy dokumentum továbbítása,
amely az Ügyfelet illeti meg.

HUF és deviza alapú
szerzıdések esetén
Díjmentes
5.200,- Ft
1.600,- Ft
1.600,- Ft
3.100,- Ft
1.600,- Ft
1.600,- Ft

Deviza szerzıdések
(EUR) esetén
Díjmentes
21 EUR
6 EUR
6 EUR
13 EUR
6 EUR
6 EUR

A fentiektıl eltérı, egyéb külön szolgáltatás esetén:
3.100,- Ft
13 EUR
A kiterhelés gyakorisága (kivétel bérlet konstrukció): háromhavi periódus, az elsı periódus kezdı napja a
szerzıdéskötés napja.
*Amennyiben a szolgáltatás az „Extra help - Online Ügyfélszolgálat” rendszerben elérhetı
B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
Jogcím
Címváltozás átvezetése
Engedélyek kiadása
Fizetési haladék engedélyezése
Folyószámla kivonat kiadása
Igazolások kiadása
Iratpótlás/ hiteles számlamásolat készítése
Minden olyan információ vagy dokumentum továbbítása,
amely az Ügyfelet illeti meg.

HUF és deviza alapú
szerzıdések esetén
Díjmentes
6.000,- Ft
1.800,- Ft
1.800,- Ft
3.600,- Ft
1.800,- Ft
1.800,- Ft

A fentiektıl eltérı, egyéb külön szolgáltatás esetén:
3.600,- Ft
*Amennyiben a szolgáltatás az „Extra help - Online Ügyfélszolgálat” rendszerben elérhetı
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Deviza szerzıdések
(EUR) esetén
Díjmentes
24 EUR
7 EUR
7 EUR
14 EUR
7 EUR
7 EUR

14 EUR
3

Külön eljárási díjak:
Autó-, motor- és 3,5 tonna alatti kishaszongépjármő-finanszírozási szerzıdésekre vonatkozó nettó külön eljárási
díjak:
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Szerzıdésmódosítási díj elıtörlesztés miatt:
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés lezárása esetén a szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás 5%-a,
de minimum 31.000,- Ft.
b) Szerzıdésmódosítási díj részelıtörlesztés miatt:
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés részelıtörlesztése esetén az elıtörlesztett díj 5%-a, de minimum 16.000 – Ft.
c) Szerzıdésmódosítási díj minden egyéb esetben:
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés esetén a szerzıdésmódosítás díja 16.000 - Ft.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés esetén az engedményezés-tartozásátvállalás díja 31.000 – Ft.
d) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendı minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést
igényel: 16.000,- Ft
e) A totál- és lopáskár elszámolásával kapcsolatos nettó külön eljárási díjak:
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing, illetve kölcsön szerzıdés esetén a káresemény bekövetkeztének napján fennálló tıketartozás 5%-a, de
minimum 31.000,- Ft
B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Szerzıdésmódosítási díj elıtörlesztés/végtörlesztés miatt:
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés lezárása esetén a szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás 5%-a,
de minimum 36.000,- Ft.
b) Szerzıdésmódosítási díj részelıtörlesztés miatt:
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés részelıtörlesztése esetén az elıtörlesztett díj 5%-a, de minimum 18.000 – Ft.
c) Szerzıdésmódosítási díj minden egyéb esetben:
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés esetén a szerzıdésmódosítás díja 18.000 - Ft.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés esetén az engedményezés-tartozásátvállalás díja 36.000 – Ft.
d) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendı minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést
igényel: 18.000,- Ft
e) A totál- és lopáskár elszámolásával kapcsolatos nettó külön eljárási díjak:
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing, illetve kölcsön szerzıdés esetén a káresemény bekövetkeztének napján fennálló tıketartozás 5%-a, de
minimum 36.000,- Ft
Termelıeszközök (tehergépjármővek, mezıgazdasági gépek, ipari berendezések, építıipari gépek, egyéb gépek
stb.) finanszírozási szerzıdéseire vonatkozó nettó külön eljárási díjak:
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Szerzıdésmódosítási díj elıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés lezárása esetén:
A szerzıdés aláírásától számított egy éven belül kerül sor, akkor a szerzıdés módosítás értéknapján fennálló
tıketartozás 5%-a.
A szerzıdés aláírásától számított egy év elteltét követıen kerül sor, akkor a szerzıdés módosítás értéknapján
fennálló tıketartozás 4%-a.
b) Szerzıdésmódosítási díj részelıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés részelıtörlesztése esetén a részelıtörlesztésre befizetett díj 2%-a
c) Szerzıdésmódosítási díj minden egyéb esetben:
Szerzıdés átütemezésének a díja 47.000,- Ft vagy 188,- EUR*
Engedményezés-tartozásátvállalás díja 47.000,- Ft vagy 188,- EUR*
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés esetén a szerzıdésmódosítás díja 16.000,– Ft vagy 63,-EUR*
d) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendı minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést
igényel 16.000,- Ft vagy 63,- EUR*
e) A totál- és lopáskár elszámolásával kapcsolatos nettó külön eljárási díjak:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés esetén:
Ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy éven belül kerül sor, akkor a káresemény
napján fennálló tıketartozás 5%-a
Ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy év elteltét követıen kerül sor, akkor a
káresemény napján fennálló tıketartozás 4%-a
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a
HIRD020002

4

f) Konverziós költség: Minden olyan esetben, amikor az Ügyfél a finanszírozási szerzıdésben meghatározott
devizanemtıl eltérı devizanemben teljesít, a Finanszírozó konverzióra jogosult. A konverzió költsége
tételenként a konverzió alapjául szolgáló összeg 5 %-a, melyet az Ügyfél a finanszírozási szerzıdés
devizanemében köteles teljesíteni.
*Deviza szerzıdések (EUR) esetén.
B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Szerzıdésmódosítási díj elıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés lezárása esetén:
A szerzıdés aláírásától számított egy éven belül kerül sor, akkor a szerzıdés módosítás értéknapján fennálló
tıketartozás 5%-a.
A szerzıdés aláírásától számított egy év elteltét követıen kerül sor, akkor a szerzıdés módosítás értéknapján
fennálló tıketartozás 4%-a.
b) Szerzıdésmódosítási díj részelıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés részelıtörlesztése esetén a részelıtörlesztésre befizetett díj 2%-a
c) Szerzıdésmódosítási díj minden egyéb esetben:
Szerzıdés átütemezésének a díja 54.000,- Ft vagy 216,- EUR*
Engedményezés-tartozásátvállalás díja 54.000,- Ft vagy 216,- EUR*
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés esetén a szerzıdésmódosítás díja 18.000,– Ft vagy 72,-EUR*
d) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendı minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést
igényel 18.000,- Ft vagy 72,- EUR*
e) A totál- és lopáskár elszámolásával kapcsolatos nettó külön eljárási díjak:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés esetén:
Ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy éven belül kerül sor, akkor a káresemény
napján fennálló tıketartozás 5%-a
Ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy év elteltét követıen kerül sor, akkor a
káresemény napján fennálló tıketartozás 4%-a
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a
f) Konverziós költség: Minden olyan esetben, amikor az Ügyfél a finanszírozási szerzıdésben meghatározott
devizanemtıl eltérı devizanemben teljesít, a Finanszírozó konverzióra jogosult. A konverzió költsége
tételenként a konverzió alapjául szolgáló összeg 5 %-a, melyet az Ügyfél a finanszírozási szerzıdés
devizanemében köteles teljesíteni.
*Deviza szerzıdések (EUR) esetén.
Ingatlan-finanszírozási szerzıdésekre vonatkozó nettó külön eljárási díjak:
Lakossági Ügyfelek esetén:
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Szerzıdésmódosítási díj elıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsönszerzıdés esetén elıtörlesztési díj a szerzıdéskötés napjától számított egy éven belül: a
szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás 4%-a, de minimum 31.000,- Ft
Lízing illetve kölcsönszerzıdés esetén elıtörlesztési díj szerzıdéskötés napjától számított egy éven túl a
szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás 3%-a, de minimum 31.000,- Ft
b) Szerzıdésmódosítási díj részelıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés részelıtörlesztése esetén az elıtörlesztett összeg 3%-a, de minimum 16.000,Ft
c) Társ hitel esetén az ügyletbe bevont LTP szerzıdések hitelbe történı befizetése díjmentes
d) Szerzıdésmódosítási díj minden egyéb esetben:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés átütemezési díja: egyszeri 31.000,- Ft
Lízing illetve kölcsön szerzıdés engedményezés-tartozásátvállalás díja egyszeri 52.000,- Ft
Lízing illetve kölcsön szerzıdés egyéb szerzıdésmódosítás díja egyszeri 31.000,- Ft
e) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendı minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést
igényel: 16.000,- Ft
f) A totálkár (ingatlan megsemmisülése) elszámolásával kapcsolatos nettó külön eljárási díjak:
Lízing, illetve kölcsön szerzıdés esetén ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy éven belül
kerül sor, úgy
a káresemény napján fennálló tıketartozás 4%-a.
Lízing, illetve kölcsön szerzıdés esetén ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy év elteltét
követıen kerül sor, úgy a káresemény napján fennálló tıketartozás 3%-a.
B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Szerzıdésmódosítási díj elıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsönszerzıdés esetén elıtörlesztési díj a szerzıdéskötés napjától számított egy éven belül: a
szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás 4%-a, de minimum 36.000,- Ft
Lízing illetve kölcsönszerzıdés esetén elıtörlesztési díj szerzıdéskötés napjától számított egy éven túl a
szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás 3%-a, de minimum 36.000,- Ft
b) Szerzıdésmódosítási díj részelıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés részelıtörlesztése esetén az elıtörlesztett összeg 3%-a, de minimum 18.000,- Ft
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c) Társ hitel esetén az ügyletbe bevont LTP szerzıdések hitelbe történı befizetése díjmentes
d) Szerzıdésmódosítási díj minden egyéb esetben:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés átütemezési díja: egyszeri 36.000,- Ft
Lízing illetve kölcsön szerzıdés engedményezés-tartozásátvállalás díja egyszeri 60.000,- Ft
Lízing illetve kölcsön szerzıdés egyéb szerzıdésmódosítás díja egyszeri 36.000,- Ft
e) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendı minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést
igényel: 18.000,- Ft
f) A totálkár (ingatlan megsemmisülése) elszámolásával kapcsolatos nettó külön eljárási díjak:
Lízing, illetve kölcsön szerzıdés esetén ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy éven belül
kerül sor, úgy a káresemény napján fennálló tıketartozás 4%-a.
Lízing, illetve kölcsön szerzıdés esetén ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy év elteltét
követıen kerül sor, úgy a káresemény napján fennálló tıketartozás 3%-a.
Gazdálkodó szervezetek (beleértve az egyéni vállalkozókat is) esetén:
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Szerzıdésmódosítási díj elıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsönszerzıdés esetén elıtörlesztési díj a szerzıdéskötés napjától számított egy éven belül: a
szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás 5%-a, de minimum 52.000,- Ft.
Lízing illetve kölcsönszerzıdés esetén elıtörlesztési díj a szerzıdéskötés napjától számított egy éven túl: a
szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás4%-a, de minimum 52.000,- Ft.
b) Szerzıdésmódosítási díj részelıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés részelıtörlesztése esetén az elıtörlesztett összeg 3%-a, de minimum 52.000,Ft.
c) Szerzıdésmódosítási díj minden egyéb esetben:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés átütemezési díja: egyszeri 104.000,- Ft.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés engedményezés-tartozásátvállalás díja egyszeri 104.000,- Ft.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés egyéb szerzıdésmódosítás díja egyszeri 52.000,- Ft
d) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendı minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést
igényel: 16.000,- Ft
e) A totálkár (ingatlan megsemmisülése) elszámolásával kapcsolatos nettó külön eljárási díjak:
Ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy éven belül kerül sor, úgy a káresemény napján
fennálló tıketartozás 2%-a.
Ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy év elteltét követıen kerül sor, úgy a káresemény
napján fennálló tıketartozás 1,5%-a.
B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Szerzıdésmódosítási díj elıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsönszerzıdés esetén elıtörlesztési díj a szerzıdéskötés napjától számított egy éven belül: a
szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás 5%-a, de minimum 60.000,- Ft.
Lízing illetve kölcsönszerzıdés esetén elıtörlesztési díj a szerzıdéskötés napjától számított egy éven túl: a
szerzıdésmódosítás értéknapján fennálló tıketartozás4%-a, de minimum 60.000,- Ft.
b) Szerzıdésmódosítási díj részelıtörlesztés miatt:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés részelıtörlesztése esetén az elıtörlesztett összeg 3%-a, de minimum 60.000,- Ft.
c) Szerzıdésmódosítási díj minden egyéb esetben:
Lízing illetve kölcsön szerzıdés átütemezési díja: egyszeri 120.000,- Ft.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés engedményezés-tartozásátvállalás díja egyszeri 120.000,- Ft.
Lízing illetve kölcsön szerzıdés egyéb szerzıdésmódosítás díja egyszeri 60.000,- Ft
d) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendı minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést
igényel: 18.000,- Ft
e) A totálkár (ingatlan megsemmisülése) elszámolásával kapcsolatos nettó külön eljárási díjak:
Ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy éven belül kerül sor, úgy a káresemény napján
fennálló tıketartozás 2%-a.
Ha a káreseményre a szerzıdés aláírásától számított egy év elteltét követıen kerül sor, úgy a káresemény
napján fennálló tıketartozás 1,5%-a.

3. Futamidı alatti szerzıdésgondozáshoz kapcsolódó külön eljárási díjak és ügyviteli költségek:
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a.) Készpénz kezelési díj: készpénztranzakciók esetén: 5.200,- Ft vagy 21,- EUR*, kivéve: magánszemélyek 300.000 Ft
alatti befizetései
b.) Szerzıdéskezelési díj: 260,- Ft / hó vagy 1,- EUR* / hó
2012. január 01-tıl a fogyasztóval kötött jelzálog-hitelszerzıdések esetén: 0, Ft/hó vagy 0,- EUR**/hó
(A Szerzıdéskezelési díj tartalmazza a szerzıdés futamideje alatt az adott szerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez
kapcsolódó értesítési, postázási, küldemény elıállítási, fizetési módhoz kapcsolódó banki-, postai tranzakciók
költségeit)
A kiterhelés gyakorisága (kivétel bérlet konstrukció): háromhavi periódus, az elsı periódus kezdı napja a
szerzıdéskötés napja.
c.) Szerzıdéskezelés során futamidı alatti fedezet ellenırzési díj: 16.000,- Ft vagy 63,- EUR*
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d.) Szerzıdés lejáratát követıen fennálló tartozás miatt ki nem adott törzskönyv tárolási díja: 10.000,- Ft/év vagy 42,EUR* / év
*Deviza szerzıdések (EUR) esetén.
B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a.) Készpénz kezelési díj: készpénztranzakciók esetén: 6.000,- Ft vagy 24,- EUR*, kivéve: magánszemélyek 300.000 Ft
alatti befizetései
b.) Szerzıdéskezelési díj: 300,- Ft / hó vagy 1,- EUR* / hó
(A Szerzıdéskezelési díj tartalmazza a szerzıdés futamideje alatt az adott szerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez
kapcsolódó értesítési, postázási, küldemény elıállítási, fizetési módhoz kapcsolódó banki-, postai tranzakciók
költségeit)
A kiterhelés gyakorisága (kivétel bérlet konstrukció): háromhavi periódus, az elsı periódus kezdı napja a
szerzıdéskötés napja.
c.) Szerzıdéskezelés során futamidı alatti fedezet ellenırzési díj: 18.000,- Ft vagy 72,- EUR*
d.) Szerzıdés lejáratát követıen fennálló tartozás miatt ki nem adott törzskönyv tárolási díja: 12.000,- Ft/év vagy 48,EUR* / év
*Deviza szerzıdések (EUR) esetén.

4. Futamidı alatti, normál deviza konstrukciós lízing illetve hitelszerzıdések esetén az Árfolyam különbözet I.
kiterhelésére vonatkozó szabályok:
a) A kiterhelés gyakorisága: háromhavi periódus, az elsı periódus kezdı napja a szerzıdéskötés napja.
b) A kiterhelés minimum összege: 1.000,- Ft.
c) Kivétel a háromhavi periódus alól, azaz a kiterhelés havonta történik: amikor az árfolyam különbözet nagyobb, mint az
adott havi lízingdíj illetve törlesztı részlet 20%-a és legalább a 10.000,- Ft-ot eléri.

5. A kintlévıség kezeléssel kapcsolatos nettó külön eljárási díjak és nettó ügyviteli költségek:
Valamennyi szerzıdéstípusra egységesen vonatkozó díjak:
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Felmondási eljárás lefolytatásának ügyviteli költsége:
Lízing, illetve kölcsönszerzıdés esetén felmondási eljárás lefolytatásának ügyviteli költsége: a felmondás
napján fennálló tıketartozás 5%-a, de minimum 16.000,- Ft, vagy 63 EUR*
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
b) Figyelmeztetı levél díja a nem teljesített fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban: 5.200,- Ft , vagy 21 EUR*
c) Kiszállási díj: 31.000,- Ft / helyszín, vagy 125 EUR*
d) Lejárt követelés miatti inkasszó lehívás díja: 5200,- Ft, vagy 21 EUR*
e) Ügyfél értesítése KHR-be történı bekerülésrıl: 800,- Ft, vagy 3 EUR*
f) Készpénz kezelési díj: 0,- Ft
*Deviza szerzıdések (EUR) esetén.
B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Felmondási eljárás lefolytatásának ügyviteli költsége:
Lízing, illetve kölcsönszerzıdés esetén felmondási eljárás lefolytatásának ügyviteli költsége: a felmondás
napján fennálló tıketartozás 5%-a, de minimum 18.000,- Ft, vagy 72 EUR*
Bérleti szerzıdés esetén a bérlettárgy nettó beszerzési árának 3 %-a.
b) Figyelmeztetı levél díja a nem teljesített fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban: 6.000,- Ft, vagy 24 EUR*
c) Kiszállási díj: 36.000,- Ft / helyszín, vagy 144 EUR*
d) Lejárt követelés miatti inkasszó lehívás díja: 6.000,- Ft, vagy 24 EUR*
e) Ügyfél értesítése KHR-be történı bekerülésrıl: 900,- Ft, vagy 4 EUR*
f) Készpénz kezelési díj: 0,- Ft
*Deviza szerzıdések (EUR) esetén.
Autó-, motor- és kishaszongépjármő-finanszírozási szerzıdésekre vonatkozó díjak:
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Tárolási díj személygépjármővek, kishaszongépjármővek, motorok esetén: 1.000,- Ft. / db / nap.
b) Kintlévıségi eljárás keretében a biztosítónál történı kárrendezés ügyviteli költsége esetenként: 36.000,- Ft.
c) Kintlévıségi eljárás keretében a javíttatás ügyviteli költsége esetenként: 26.000,- Ft.
d) Forgalomból történı kivonatás ügyviteli költsége esetenként: 26.000,- Ft.
e) Rendszám vagy forgalmi engedély csere ügyviteli költsége esetenként: 26.000,- Ft.
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B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Tárolási díj személygépjármővek, kishaszongépjármővek, motorok esetén: 1.200,- Ft. / db / nap
b) Kintlévıségi eljárás keretében a biztosítónál történı kárrendezés ügyviteli költsége esetenként: 42.000,- Ft
c) Kintlévıségi eljárás keretében a javíttatás ügyviteli költsége esetenként: 30.000,- Ft
d) Forgalomból történı kivonatás ügyviteli költsége esetenként: 30.000,- Ft
e) Rendszám vagy forgalmi engedély csere ügyviteli költsége esetenként: 30.000,- Ft
Termelıeszközök (tehergépjármővek, mezıgazdasági gépek, ipari berendezések, építıipari gépek, egyéb gépek
stb.) finanszírozási szerzıdéseire vonatkozó külön eljárási díjak:
A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Forgalomból történı kivonatás ügyviteli költsége esetenként 26.000,- Ft vagy 104,- EUR*
b) Kintlévıségi eljárás keretében a biztosítónál történı kárrendezés ügyviteli költsége esetenként 36.000,- Ft vagy 146,EUR*
c) Kintlévıségi eljárás keretében a javíttatás ügyviteli költsége esetenként 26.000,- Ft vagy 104,- EUR*
d) Rendszám vagy forgalmi engedély csere ügyviteli költsége esetenként 26.000,- Ft vagy 104,- EUR*
e) Tárolási díj
Teher-, haszongépjármő esetén 1.600,- Ft. / db / nap vagy 6 EUR* / db / nap
Egyéb eszköz esetén 3.100,- Ft. / db / nap vagy 13 EUR* / db / nap
*Deviza szerzıdések (EUR) esetén.
B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
a) Forgalomból történı kivonatás ügyviteli költsége esetenként 30.000,- Ft vagy 120,- EUR*
b) Kintlévıségi eljárás keretében a biztosítónál történı kárrendezés ügyviteli költsége esetenként 42.000,- Ft vagy 168,EUR*
c) Kintlévıségi eljárás keretében a javíttatás ügyviteli költsége esetenként 30.000,- Ft vagy 120,- EUR*
d) Rendszám vagy forgalmi engedély csere ügyviteli költsége esetenként 30.000,- Ft vagy 120,- EUR*
e) Tárolási díj
Teher-, haszongépjármő esetén 1.800,- Ft. / db / nap vagy 7 EUR* / db / nap
Egyéb eszköz esetén 3.600,- Ft. / db / nap vagy 14 EUR* / db / nap
*Deviza szerzıdések (EUR) esetén.
Ingatlan-finanszírozási szerzıdésekre vonatkozó díjak:

a.)
b.)
c.)
d.)

A/ Fogyasztónak minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
İrzés védelem kezelési költsége a védelmi díjon felül (egyszeri díj): 52.000,- Ft./ ingatlan.
Kintlévıségi eljárás keretében a biztosítási kárrendezés ügyviteli költsége: 52.000,- Ft.
Kintlévıségi eljárás keretében az állagmegóvás és helyreállítás ügyviteli költsége: 52.000,- Ft.
Hatósági ügyintézés ügyviteli költsége: 52.000,- Ft.

a.)
b.)
c.)
d.)

B/ Fogyasztónak NEM minısülı ügyfeleinkre vonatkozó díjtételek
İrzés védelem kezelési költsége a védelmi díjon felül (egyszeri díj): 60.000,- Ft./ ingatlan.
Kintlévıségi eljárás keretében a biztosítási kárrendezés ügyviteli költsége: 60.000,- Ft.
Kintlévıségi eljárás keretében az állagmegóvás és helyreállítás ügyviteli költsége: 60.000,- Ft.
Hatósági ügyintézés ügyviteli költsége: 60.000,- Ft.

6. Késedelmi kamat:
Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Alapja: a késedelmesen teljesített fizetési kötelezettség összege.
Ténylegesen devizában törlesztendı szerzıdések esetén a késedelmi kamat mértéke: a hónap elsı banki napján
érvényes 1 hónapos EURIBOR + 6 %
Késedelmi kamat maximális mértékére vonatkozó szabályok alkalmazása fogyasztókra nézve 2015. február 01.
napjától: az Ügyfél valamennyi esedékessé vált, meg nem fizetett tartozása után a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelı mértékő késedelmi kamatot köteles fizetni a Finanszírozónak. A késedelmi kamat mértéke azonban nem
haladhatja meg a Finanszírozási szerzıdésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal
növelt mértékét és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke.

7. A finanszírozó ügyfél azonosítási kötelezettsége:
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
értelmében a finanszírozó köteles elvégezni az ügyfél-azonosítást a jogszabályban meghatározott esetekben, így
különösen szerzıdéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérı, vagy meghaladó készpénzes
ügyletekben, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtıl.
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AKCIÓS DÍJTÉTELEK HIRDETMÉNYE
hatályos: Az 1. pontban megjelölt üzletszabályzatok hatálya alatt létrejött egyedi szerzıdések megszőnéséig.
kihirdetve: 2015.02.01.
A Lombard-cégcsoporthoz tartozó társaságok - Lombard Lízing Zrt., Lombard Ingatlan Zrt. és a Lombard Bérlet
Kft. külön-eljárási díjainak és költségeinek akciós díjtételeirıl.

1.

A Hirdetmény hatálya alá tartozó Üzletszabályzatok: a HITT/2009.08.03.; HITT/2010.01.01.; HITT/2010.05.31.;
HITTef/2009.08.03.; HITTef/2010.01.01.; HITTef/2010.05.31.; HDTT/2009.08.03; HDTT/2010.01.01.;
HDTT/2010.05.31.; FIXHDTT/2009.08.03.; FIXHDTT/2010.05.31.; PLAT/2009.08.03.; PLAT/2010.01.01.;
PLAT/2010.05.31.; PDAT/2009.08.03.; PDAT/2010.01.01.; PDAT/2010.05.31.; FIXPDAT/2009.08.03.;
FIXPDAT/2010.05.31.; PLB/2009.08.03.; PLB/2010.01.01.; PLB/2010.05.31.; PLBG/2012.01.01.;
PDBT/2009.08.03.; PDBT/2010.05.31.; PDBT/2010.01.01.; FIXPDBT/2009.08.03.; FIXPDBT/2010.05.31.;
HITI/2009.08.03.; HITI/2010.01.01.; HITI/2010.05.31.; HITILC/2010.12.13.; PLAI/2009.08.03.;PLAI/2010.01.01.;
PLAI/2010.05.31.; PLAILC2010.12.13.; PLAILCL/2011.02.01.; HITGd/2009.08.03.; HITGd/2010.01.01.;
HITGd/2010.03.01.; HITGd/2010.05.31.; HITGd/2010.09.13.; HITGdszk/2009.08.03.; HITGdszk/2010.01.01.;
HITGdszk/2010.03.01.; HITGdszk/2010.05.31.; PLAGd/2009.08.03.; PLAGd/2010.01.01. PLAGd/2010.05.31.;
Gépjármő hat. Idejő bérbeadás 3; BER/2001.10.01.; BER/2008.07.01.; BER3/2008.11.01.; Gépj.bérlet
BER/20060601/TEFI; Gép bérlet ÜZLSZBERGEP20060601; Gép bérlet ÜZLSZBERGEP20070709E; Gép bérlet
ÜZLSZBERGEP20070709; Gépj.bérlet BER/20071115/TEFI; Bérlet BER1/20080801/TEFI;
UZLSZBER1GEP_3_20080801; UZLSZBER1GEP_3_20080801-E; az Általános Szerzıdési Feltételek Svájci
frank (CHF) alapú határozott idejő bérleti szerzıdésekhez/2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek HUF
és EUR alapú határozott idejő bérleti szerzıdésekhez/2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek
határozott idejő bérleti szerzıdésekhez EURO-ban meghatározott teljesítéssel/2008.10.01 megnevezéső
Általános Szerzıdési Feltételek az Általános Szerzıdési Feltételek zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez
Euroban meghatározott teljesítéssel/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek Svájci frank
(CHF) alapú nyílt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek
HUF és EUR alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési
Feltételek Svájci frank (CHF) alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2008.10.01; Általános
Szerzıdési Feltételek nyílt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez Euroban meghatározott
teljesítéssel/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek HUF és EUR alapú nyílt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek zárt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez Euroban meghatározott teljesítéssel/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési
Feltételek HUF és EUR alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános
Szerzıdési Feltételek Svájci frank (CHF) alapú zárt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési Feltételek nyílt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez Euroban meghatározott teljesítéssel/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános Szerzıdési
Feltételek HUF és EUR alapú nyílt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2008.10.01; Általános
Szerzıdési Feltételek Svájci frank (CHF) alapú nyílt végő pénzügyi
lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2008.10.01;Általános Szerzıdési Feltételek HUF és EUR alapú zárt végő
pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2009.04.15; Általános Szerzıdési Feltételek Svájci frank (CHF)
alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBPLZrt./2009.04.15; Általános Szerzıdési Feltételek HUF
és EUR alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2009.04.15; Általános Szerzıdési
Feltételek Svájci frank (CHF) alapú zárt végő pénzügyi lízingszerzıdésekhez/VBJPLZrt./2009.04.15; Kölcsön
és opciós szerzıdés általános szerzıdési feltételei [ÁSZF] /2008.10.01; Kölcsön és opciós szerzıdés
általános szerzıdési feltételei [ÁSZF] /2009.04.15.
A Hirdetményben szereplı díjak és költségek szerzıdésenként / alkalmanként értendıek.
Fogyasztónak minısül minden önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy.
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2. Akciós külön eljárási díjtételek
a)

Az Extra help - Online Ügyfélszolgálat Módosítási igények/Átütemezés menüpontjából indított, átütemezési igények
külön eljárási díja: 0,- Ft (Kivéve ingatlanfinanszírozási szerzıdések)

b)

Külön eljárási díj díjesedékesség változtatása esetén: 0, Ft vagy 0,- EUR**

3. Akciós díjtételek
a) Ügyviteli költség I.: a szerzıdés módosításához kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek költségei
szerzıdésenként / alkalmanként

Jogcím

HUF és deviza
alapú
szerzıdések
esetén

Deviza
szerzıdések
(EUR) esetén

Online kezdeményezett
(„Extra help”)
tranzakciók esetén*
HUF és deviza alapú
szerzıdések esetén
0,- Ft

Átütemezés
0,- Ft
0 EUR
Biztosítási ügyintézés
Totál/lopáskár esetén
0,- Ft
0 EUR
Díjesedékesség változtatása
0,- Ft
0 EUR
Elıtörlesztés/végtörlesztés
Díjesedékességkor:
0,- Ft
0 EUR
Nem díjesedékességkor
0,- Ft
0 EUR
Részelıtörlesztés:
0,- Ft
0 EUR
Fizetési mód változtatás csoportos beszedési
0,- Ft
0 EUR
módra történı áttérés esetén
Konstrukcióváltás (Fogyasztók részére)
11.000,- Ft
45 EUR
Konstrukcióváltás (Fogyasztónak nem minısülı
12.000,- Ft
48 EUR
ügyfeleink részére)
*Amennyiben a szolgáltatás az „Extra help - Online Ügyfélszolgálat” rendszerben elérhetı

0,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
0,- Ft

b) Futamidı alatti szerzıdésgondozáshoz kapcsolódó külön eljárási díjak és ügyviteli költségek:
PLAFLOG/2009.08.01 Üzletszabályzat hatálya alá tartozó szerzıdések esetén
Szerzıdéskezelési díj: 0, Ft/hó vagy 0,- EUR**/hó
(A Szerzıdéskezelési díj tartalmazza a szerzıdés futamideje alatt az adott szerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez
kapcsolódó értesítési, postázási, küldemény elıállítási, fizetési módhoz kapcsolódó banki-, postai tranzakciók
költségeit)
A kiterhelés gyakorisága (kivétel bérlet konstrukció): háromhavi periódus, az elsı periódus kezdı napja a
szerzıdéskötés napja.
c) A kintlévıség kezeléssel kapcsolatos nettó külön eljárási díjak és nettó ügyviteli költségek:
Autó-, motor- és kishaszongépjármő-finanszírozási szerzıdésekre vonatkozó díjak:
a) Tárolási díj személygépjármővek, kishaszongépjármővek, motorok esetén: 0,- Ft. / db / nap.
b) Kintlévıségi eljárás keretében a biztosítónál történı kárrendezés ügyviteli költsége esetenként: 0,- Ft.
c) Kintlévıségi eljárás keretében a javíttatás ügyviteli költsége esetenként: 0,- Ft.
d) Forgalomból történı kivonatás ügyviteli költsége esetenként: 0,- Ft.
e) Rendszám vagy forgalmi engedély csere ügyviteli költsége esetenként: 0,- Ft.
Termelıeszközök (tehergépjármővek, mezıgazdasági gépek, ipari berendezések, építıipari gépek, hajók, egyéb
gépek stb.) finanszírozási szerzıdéseire vonatkozó külön eljárási díjak:
Tárolási díj
Teher-, haszongépjármővek esetén 0,- Ft. / db / nap vagy 0 EUR** / db / nap
Egyéb eszköz esetén 0,- Ft. / db / nap vagy 0 EUR** / db / nap
**Deviza szerzıdések (EUR) esetén.
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