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Hatálybalépés: 2013. július 30.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Hirdetmény

A 2013. január 1-től kötött hitel (keret), kölcsönszerződésekre érvényes Díjjegyzék
Az alábbi díjjegyzék az „Általános Szerződési Feltételek Készletfinanszírozásra” hatálya alá tartozó, a Hpt. szerint fogyasztónak nem
minősülő ügyfelekkel 2013. január 1. napjától kötött szerződésekre irányadó.

Hitelszerződés esetén
Díj mértéke

Díj esedékessége

Szerződés módosítási díj (prolongálási
díj), szerződés lezárási díj

A díjak mértékét a Kereskedővel kötött keretmegállapodás és
a mindenkori „Általános Szerződési Feltételek
Készletfinanszírozásra” elnevezésű dokumentum
tartalmazza.

A szerződés
módosításakor (prolongálásakor),
illetve a szerződés lezárásakor

A Finanszírozó által történő szerződés
azonnali felmondása, a rendes lezárási
díjon felül

Gépjármű visszavételével, illetve annak értékesítésével
kapcsolatos eljárás során felmerült költségek (különösen, de
nem kizárólag: behajtási költség, tréler költség, üzemanyag
költség, tárolási díj, átírási illeték stb.), műszaki
állapotfelmérés, piaci érték meghatározás költségei

A számla esedékességekor

A 2013. január 1-től kötött pénzügyi lízingszerződésekre érvényes Díjjegyzék
Az alábbi díjjegyzék az „Általános Szerződési Feltételek gépjárművek Pénzügyi lízingjére Készletfinanszírozási
Keretmegállapodás Alapján Kizárólag Nem Fogyasztóval Megkötésre Kerülő Pénzügyi Lízingszerződésekre” hatálya alá tartozó, a
Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő ügyfelekkel 2013. január 1. napjától kötött szerződésekre irányadó.

Zártvégű pénzügyi lízingszerződés esetén

Díj mértéke

Díj esedékessége

Szerződés módosítási díj

A finanszírozott összeg 0,5%-a.

Szerződés módosításkor

Szerződés lezárási díj

0 - 120 napig a finanszírozott összeg 0,5%-a,
de minimum 5 000,- Ft.
121. naptól a finanszírozott összeg 1%-a,
de minimum 5 000,- Ft.

Szerződés lezárásakor

A Finanszírozó által történő szerződés
azonnali felmondása, a rendes lezárási
díjon felül

Gépjármű visszavételével, illetve annak értékesítésével
kapcsolatos eljárás során felmerült költségek (különösen, de
nem kizárólag: behajtási költség, tréler költség, üzemanyag
költség, tárolási díj, átírási illeték stb.), műszaki
állapotfelmérés, piaci érték meghatározás költségei

A számla esedékességekor

A 2013. július 30-tól kötött hitel (keret), kölcsönszerződésekre érvényes Díjjegyzék
Az alábbi díjjegyzék az „Általános Szerződési Feltételek Készletfinanszírozásra” hatálya alá tartozó, a Hpt. szerint fogyasztónak nem
minősülő ügyfelekkel 2013. július 30. napjától kötött szerződésekre irányadó. Az alábbi díjaktól való esetleges eltérések a Kereskedővel
kötött Hitelkeret Megállapodás Gépjármű Készletfinanszírozásra elnevezésű keretszerződésben kerülnek rögzítésre.
Hitelszerződés esetén
Díj mértéke

Díj esedékessége

Szerződéskötési díj

A finanszírozott összeg 0,5%-a, de minimum 5 000,- Ft.

A hitelösszeg folyósításakor

Szerződés módosítási díj (Prolongálási
díj)

A finanszírozott összeg 0,5%-a.

A szerződés prolongálásakor

Szerződés lezárási díj

A finanszírozott összeg 0,5%-a, de minimum 5 000,- Ft.

A szerződés lezárásakor

A Finanszírozó által történő szerződés
azonnali felmondása, a rendes lezárási
díjon felül

Gépjármű visszavételével, illetve annak értékesítésével
kapcsolatos eljárás során felmerült költségek (különösen, de
nem kizárólag: behajtási költség, tréler költség, üzemanyag
költség, tárolási díj, átírási illeték stb.), műszaki
állapotfelmérés, piaci érték meghatározás költségei

A számla esedékességekor

A 2013. július 30-tól kötött pénzügyi lízingszerződésekre érvényes Díjjegyzék
Az alábbi díjjegyzék az „Általános Szerződési Feltételek gépjárművek Pénzügyi lízingjére Készletfinanszírozási
Keretmegállapodás Alapján Kizárólag Nem Fogyasztóval Megkötésre Kerülő Pénzügyi Lízingszerződésekre” hatálya alá tartozó, a
Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő ügyfelekkel 2013. július 30. napjától kötött szerződésekre irányadó. Az alábbi díjaktól való
esetleges eltérések a Kereskedővel kötött Keretmegállapodás Gépjármű Készletfinanszírozásra (Pénzügyi Lízingszerződések
Keretében) elnevezésű keretszerződésben kerülnek rögzítésre.

Zártvégű pénzügyi lízingszerződés esetén

Díj mértéke

Díj esedékessége

Szerződéskötési díj

A finanszírozott összeg 0,5%-a, de minimum 5 000,- Ft.

A finanszírozási összeg
folyósításakor

Szerződés lezárási díj

0 - 120 napig a finanszírozott összeg 0,5%-a,
de minimum 5 000,- Ft.
121. naptól a finanszírozott összeg 1%-a,
de minimum 5 000,- Ft.

Szerződés lezárásakor

A Finanszírozó által történő szerződés
azonnali felmondása, a rendes lezárási
díjon felül

Gépjármű visszavételével, illetve annak értékesítésével
kapcsolatos eljárás során felmerült költségek (különösen, de
nem kizárólag: behajtási költség, tréler költség, üzemanyag
költség, tárolási díj, átírási illeték stb.), műszaki
állapotfelmérés, piaci érték meghatározás költségei

A számla esedékességekor

Megjegyzések:
Deviza alapú finanszírozási szerződések esetén, a táblázatban meghatározott díjon felül, a hátralévő tőkére a szerződéses feltételek
szerint vonatkozó deviza árfolyamkülönbözet is megfizetendő. A deviza árfolyamkülönbözet szerződés módosításakor, lezárásakor
esedékes.
A feltüntetett díjak bruttó díjak.

