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H I R D E T M É N Y 
hatályos 2014.03.17-től 

 

A Lombard Lízing Zrt. külön-eljárási díjairól és költségeiről, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénnyel kapcsolatos azonosítási 
követelményekről. 
 
Külön Tájékoztató tartalmazza azokat a hatósági díjakat, amelyeket nem a finanszírozó állapít meg, hanem jogszabályi 
rendelkezéseken alapulnak, és az ügyfélnek közvetlenül az eljáró hatóság felé vagy a finanszírozó által kiállított 
költségáthárító számla alapján kell megfizetnie. (Elérhetőséget lásd 8. pont) 
 
1. A jelen Hirdetmény a PLAGd/2014.03.17. Üzletszabályzatra vonatkozik. 
 A Hirdetményben szereplő díjak és költségek szerződésenként / alkalmanként értendőek, mely összegeket 

a hatályos általános forgalmi adótörvény szerinti ÁFA terheli. 
 
2. Ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítással és szerződéskezeléssel kapcsolatos ügyviteli költségek 

és külön eljárási díjak jogcímenként együttesen fizetendők:  
 
Ügyviteli költség I.: a szerződés módosításához kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek költségei szerződésenként 
/ alkalmanként 

 
Ügyviteli költség II.: ügyfél által igényelt külön szolgáltatások adminisztrációs tevékenységeinek költsége 
szerződésenként / alkalmanként 

*Amennyiben a szolgáltatás az „Extra help - Online Ügyfélszolgálat” rendszerben elérhető. Amennyiben az online díj 
(-) jelölt, úgy az ügyintézés nem kezdeményezhető online módon. 

**Az előtörlesztés díja nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át, ha a futamidő lejárata és az előtörlesztés 
időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. Illetve a 0,5%-át ha az időtartam egy évnél rövidebb. A tizenkét 
hónap alatt egy alkalommal kétszázezer forintot meg nem haladó előtörlesztési összeg esetén a díj nulla forint. 

Jogcím 
Forint és deviza alapú 
szerződések esetén 

Online kezdeményezett („Extra 
help”) tranzakciók esetén* 

Átütemezés 18.000,- Ft 12.000,- Ft 
Biztosítási eseményhez kapcsolódó ügyintézés  2.500,- Ft 1.200,- Ft 
Devizanemváltás 18.000,- Ft - 
Díjesedékesség változtatása 6.000,- Ft 3.000,- Ft 
Előtörlesztés fogyasztónak nyújtott hitel esetén 
(beleértve a részelőtörlesztést is)** 

7.000,- Ft 7.000,- Ft 

Szerződésátruházás 52.000,- Ft 42.000,- Ft 
Fedezetmódosítás 36.000,- Ft - 
Fizetési mód változtatás 10.000,- Ft 5.000,- Ft 
Hagyatéki ügyintézés (jogutódlás átvezetése 
fogyasztóknak) 

díjmentes - 

Jogutódlás átvezetése (nem fogyasztóknak) 20.000,- Ft -  
Konstrukcióváltás 15.000,- Ft 8.000,- Ft 
   
A fentiektől eltérő, egyéb szerződésmódosítás 
esetén 

18.000,- Ft - 

   
Szerződésmódosítás meghiúsulási díj 18.000,- Ft 18.000,- Ft 

Jogcím Díjtétel 

Címváltozás átvezetése Díjmentes 
Engedélyek kiadása 6.000,- Ft 
Folyószámla kivonat kiadása 3.600,- Ft 
Igazolások kiadása 3.600,- Ft 
Iratpótlás/ hiteles számlamásolat készítése 1.800,- Ft 
Minden olyan információ vagy dokumentum továbbítása, 
amely az Ügyfelet illeti meg. 

1.800,- Ft 

  
A fentiektől eltérő, egyéb külön szolgáltatás esetén: 3.600,- Ft 
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Külön eljárási díjak előtörlesztés esetében: 
 
a) Szerződésmódosítási díj nem fogyasztóknak nyújtott hitel előtörlesztése esetén: 
 A szerződésmódosítás értéknapján fennálló tőketartozás 5%-a, de minimum 42.000,- Ft. 
b) Szerződésmódosítási díj lízingszerződések előtörlesztése esetén: 
 A szerződésmódosítás értéknapján fennálló tőketartozás 5%-a, de minimum 42.000,- Ft. 
c) Szerződésmódosítási díj nem fogyasztóknak nyújtott hitel részelőtörlesztése esetén: 
 Az előtörlesztett díj 5%-a, de minimum 25.000,- Ft.  
d) Szerződésmódosítási díj lízingszerződések részelőtörlesztése esetén: 
 Az előtörlesztett díj 5%-a, de minimum 25.000,- Ft.  
 
Külön eljárási díjak egyéb esetekben: 
 
a) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendő minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést 

igényel: 18.000,- Ft 
b) Szerződés lezárási díj a szerződés tárgyát/fedezetét képező eszköz totál/lopáskár miatti, futamidő lejártát megelőző 

szerződés megszűnése esetén: a szerződés megszűnésének napján fennálló tőketartozás 5%-a, de minimum 
36.000,- Ft 

 
3. Futamidő alatti szerződésgondozáshoz kapcsolódó külön eljárási díjak és ügyviteli költségek:  

 
a) Készpénz kezelési díj: készpénztranzakciók esetén: 6.000,- Ft, kivéve: fogyasztók 100.000 Ft alatti befizetései 
b) Szerződéskezelési díj: 600,- Ft / hó 

 A kiterhelés gyakorisága: háromhavi periódus, az első periódus kezdő napja a szerződéskötés napja. 
c) Szerződéskezelés során futamidő alatti fedezet ellenőrzési díj: 18.000,- Ft 
d) Szerződés lejáratát követően fennálló tartozás miatt ki nem adott törzskönyv tárolási díja: 12.000,- Ft/év 

A teljes díjat kell megfizetni abban az esetben is, ha a késedelembe esés és a teljesítés között nem telik el egy 
teljes naptári év.  

 
 

4. A kintlévőség kezeléssel kapcsolatos külön eljárási díjak és ügyviteli költségek: 
 
a) Nem fogyasztónak (Vállalkozásnak) minősülő ügyfelek esetén kiküldött fizetési felszólítás díja 15.000 Ft, de minimum 

a 2013. évi V. törvény 6:155§ paragrafusa alapján követelésbehajtással kapcsolatos költségek fedezésére szolgáló 
jogszabályban meghatározott (a Hirdetmény hatályba lépésének napján 40 eurónak megfelelő) forintösszeg, melyet a 
késedelembe esés napján irányadó MNB deviza-középárfolyammal kell átszámítani. 

b) Készpénz kezelési díj: 0,- Ft 
c) Ügyfél értesítése KHR-be történő bekerülésről: 1.500,- Ft 
d) Lejárt követelés miatti inkasszó lehívás díja: 6.000,- Ft 
e) Figyelmeztető levél díja a nem teljesített fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban: 6.000,- Ft 
f) Felmondási eljárás lefolytatásának ügyviteli költsége: 

 A felmondás napján fennálló tőketartozás 5%-a, de minimum 18.000,- Ft 
 g) Kiszállási díj: 36.000,- Ft / helyszín 
h) Tárolási díj személygépjárművek, kishaszon- és kistehergépjárművek, esetén: 1.200,- Ft / db / nap. 
i) Kintlévőségi eljárás keretében a biztosítónál történő kárrendezés ügyviteli költsége esetenként: 42.000,- Ft. 
j) Kintlévőségi eljárás keretében a javíttatás ügyviteli költsége esetenként: 30.000,- Ft. 
k) Forgalomból történő kivonatás ügyviteli költsége esetenként: 30.000,- Ft. 
l) Rendszám vagy forgalmi engedély csere ügyviteli költsége esetenként: 30.000,- Ft. 

 
5. Késedelmi kamat: 

 
Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.  
Alapja: a késedelmesen teljesített fizetési kötelezettség összege. 
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 
megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Finanszírozónak. A késedelmi kamat mértéke azonban nem 
haladhatja meg a Finanszírozási szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal 
növelt mértékét és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke. 
 
6. Eljárási díjak, ügyviteli költségek módosítása (indexálása) 

 
A Hirdetményben meghatározott díjakat és költségeket a Finanszírozó az inflációs ráta KSH általi közzétételét követően 
évente egyszer felülvizsgálja, és ha infláció következik be, a KSH által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex 
mértékének megfelelően a tárgyév augusztus 01. napjával módosítja a Hirdetményi díjakat és költségeket, amely nem 
minősül egyoldalú díj és költség emelésnek. A díjak meghatározásánál a kerekítés szabályait kell alkalmazni oly módon, 
hogy 10.000,- Ft alatti díjtételek esetén 100,- Ft-ra, 10.000 Ft feletti díjtételek esetén 1.000,- Ft-ra kell kerekíteni. 
 
7. A finanszírozó ügyfél azonosítási kötelezettsége:  

 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
értelmében a finanszírozó köteles elvégezni az ügyfél-azonosítást a jogszabályban meghatározott esetekben, így 
különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes 
ügyletekben, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől. 
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8. Kapcsolódó Hirdetmények, Tájékoztató:  
 
A finanszírozáshoz kapcsolódó további Hirdetmények és Tájékoztató (Hirdetmény a kiszervezett tevékenységről, 
Hirdetmény az ügyleti kamatokról, Tájékoztató a hatósági díjakról) a www.lombard.hu weboldalon, valamint a Lombard 
Lízing Zrt. személyes ügyfélszolgálatain tekinthető meg. 
 


