HIRDETMÉNY

Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszongépjármű és motorkerékpár finanszírozása esetén
alkalmazott díjjegyzékéről

Hatálybalépés: 2013. január 1.
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ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Hirdetmény

A 2013. január 1-től kötött hitel- és kölcsönszerződésekre érvényes Díjjegyzék
Az alábbi Díjjegyzék az „ Általános Szerződési Feltételek Eszközfinanszírozási célból (a Hitelszerződésben egyedileg

meghatározott Gépjármű, mint eszköz, vagy Gépjármű használatával kapcsolatban a Hitelszerződésben egyedileg
meghatározott egyéb eszköz tulajdonjogának Adós általi megszerzése céljából) kötendő Hitelszerződésekhez” hatálya alá
tartozó, a Hpt. szerint fogyasztónak nem minősülő ügyfelekkel 2013. január 1. napjától kötött szerződésekre irányadó.

Díjfizetés jogcíme

Előtörlesztés 1

Díj mértéke

Díj esedékessége

A finanszírozási szerződés futamidejének első felében a fennálló
tőketartozás 5%-a, de min. 50.000,- Ft. Finanszírozási szerződés
futamidejének második felében a fennálló tőketartozás 3 %-a, de min.
35.000,- Ft.

Szerződés
módosításkor

+ - 3%

Elszámolásakor

A résztörlesztés teljes összegének 5 %-a, minimum 30.000,-Ft,
deviza alapú szerződéseknél a résztörlesztés bázis árfolyamon
számolt teljes összegének 5%-a, minimum 30 000 Ft.

Szerződés
módosításkor

Bázis árfolyamon nyílvántartott tőketartozás 1 %-a, de min. 30.000,Ft.

Szerződés
módosításkor

Fennálló tőketartozás 1 %-a, de min. 30.000,- Ft.

Szerződés
módosításkor

Árfolyam különbözet mérték
ÁSZF szerint

Résztörlesztés

Átütemezés (a hátralévő
összes havi részlet
megemelése, a hátralévő
összes havi részlet
csökkentése)

Szerződés
módosítási
díjak

Egy vagy több havi részlet
egyéb csökkentése, egyéb
haladék, egyéb átütemezés,
casco-mentesre módosítás,
integrált casco-ra módosítás.
(Minden esetben
hitelképesség-vizsgálat
szükséges)
Casco-mentes, integrált
casco-s konstrukció
cascossá tétele

10.000,- Ft.

Szerződés
módosításkor

A szerződés deviza alapjának
megváltoztatása
forint --> deviza irányban

Fennálló tőketartozás 3 %-a, de min. 35.000,- Ft.

Szerződés
módosításkor

A szerződés deviza alapjának
megváltoztatása
deviza --> forint irányban 2

Fennálló tőketartozás 3 %-a, de min. 35.000,- Ft.

Szerződés
módosításkor

Bázis árfolyamon nyílván tartott tőketartozás 5 %-a, de min. 30.000,Ft.

Megállapodás
aláírásakor

500,- Ft/db (de 365 napon belül 1 alkalommal ingyenes)

Ajánlat kiadását követő
hónap 15. napja

A szerződés átruházása
("cedálás")
(hitelképesség-vizsgálat
szükséges) 3
Ajánlat a szerződés eredeti
lejárat előtti lezárására
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ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Hirdetmény

Díjfizetés jogcíme

Csekkfeldolgozási díj (a postai
készpénz átutalási
megbízással /"sárga csekk"/
teljesített befizetések összege
alapján sávosan
meghatározott tétel)

Ügyviteli
díjak

Befizetett összeg
0-15 000
15 001-20 000
20 001-25 000
25 001-30 000
30 001-35 000
35 001-40 000
40 001-45 000
45 001-50 000
50 001-55 000

díj (Ft);
161;
164;
165;
185;
204;
224;
249;
268;
287;

Utólagos vagy másod
iratkiadás

Befizetett összeg
55 001-60 000
60 001-65 000
65 001-70 000
70 001-75 000
75 001-80 000
80 001-85 000
85 001-90 000
90 001-95 000
95 001-100 000
100 001-

Díj esedékessége

díj (Ft)
312
332
351
376
395
414
440
459
484
504

Havonta, a teljesített
befizetést követően
esedékessé váló
törlesztő részlettel

2.000,- Ft/dokumentum

Alkalmanként

Engedélyek kiadása

3.000,- Ft

Alkalmanként

Taxi engedély, bérbeadás díja
(hitelképesség vizsgálat +
egyedi elbírálás szükséges!)

30.000.-Ft

Alkalmanként

Kezes személyének
megváltoztatása, kezes
kiengedés

30.000.-Ft

Alkalmanként

2.000,- Ft//8 500,- Ft alkalom

A felszólítás dátumát
követő hónap 15. napja

A finanszírozási szerződés futamidejének első felében a fennálló
tőketartozás 5%-a, de min. 50.000,- Ft. Finanszírozási szerződés
futamidejének második felében a fennálló tőketartozás 3 %-a, de min.
35.000,- Ft.

Finanszírozási
szerződés
felmondásakor

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

30.000,-Ft

Alkalmanként, a
finanszírozási szerződés
reaktiválásakor

Monitoring díj (2. számú
CASCO / 2. számú fizetésifelszólítás díja) 4

Kintlévőség
kezeléssel,
szerződés
lezárással,
elszámolással
kapcsolatos
díjak

Díj mértéke

A Finanszírozó általi
felmondás

A Finanszírozó által történő
szerződés azonnali
felmondása, a rendes lezárási
díjon felül
Szerződés felmondás utáni
reaktiválása
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ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Hirdetmény

A 2013. január 1-tőll kötött pénzügyi lízingszerződésekre
lízingszerz
érvényes Díjjegyzék
Az alábbi díjjegyzék az „Általános Szerződési
dési Feltételek Pénzügyi Lízingszerz
Lízingszerződésekhez” hatálya alá tartozó, a Hpt. szerint
fogyasztónak nem minősülő ügyfelekkel 2013. január 1. napjától kötött szerződésekre irányadó.

Díjfizetés jogcíme

Díj mértéke

Díj esedékessége

A finanszírozási szerződés futamidejének első felében a fennálló
tőketartozás 5%-a, de min. 50.000,- Ft. Finanszírozási szerződés
szerz
futamidejének második felében a fennálló tőketartozás 3 %--a, de min.
35.000,- Ft.

Szerződés módosításkor

+ - 3%

Elszámolásakor

Résztörlesztés

A résztörlesztés teljes összegének 5 %-a,
a, minimum 30.000,-Ft,
30.000,
deviza
alapú szerződéseknél
déseknél a résztörlesztés bázis árfolyamon számolt teljes
összegének 5%-a, minimum 30 000 Ft.

Szerződés módosításkor

Átütemezés (a hátralévő
összes havi részlet
megemelése, a hátralévő
összes havi részlet
csökkentése

Bázis árfolyamon nyilvántartott tőketartozás 1 %-a,
a, de min. 30.000,30.000, Ft.

Szerződés módosításkor

Egy vagy több havi részlet
egyéb csökkentése, egyéb
haladék, egyéb átütemezés,
casco-mentesre módosítás,
integrált casco-ra módosítás.
(Minden esetben
hitelképesség-vizsgálat
szükséges)

Fennálló tőketartozás 1 %-a, de min. 30.000,- Ft.

Szerződés módosításkor

Casco-mentes, integrált
casco-s konstrukció cascossá
tétele

10.000,- Ft.

Szerződés módosításkor

A szerződés deviza alapjának
megváltoztatása
forint --> deviza irányban

Fennálló tőketartozás 3 %-a, de min. 35.000,- Ft.

Szerződés módosításkor

A szerződés deviza alapjának
megváltoztatása
deviza --> forint irányban 2

Fennálló tőketartozás 3 %-a, de min. 35.000,- Ft.

Szerződés módosításkor

Előtörlesztés

Árfolyam különbözet mérték
ÁSZF szerint

Szerződés
módosítási
díjak

A szerződés átruházása
("cedálás")
(hitelképesség-vizsgálat
szükséges) 3
Ajánlat a szerződés eredeti
lejárat előtti lezárására

Nem lehetséges

500,- Ft/db (de 365 napon belül 1 alkalommal ingyenes)
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Ajánlat kiadását követő
hónap 15. napja

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Hirdetmény

Díjfizetés jogcíme

Csekkfeldolgozási díj (a
postai készpénz átutalási
megbízással /"sárga csekk"/
teljesített befizetések összege
alapján sávosan
meghatározott tétel)

Ügyviteli
díjak

Díj mértéke
Befizetett díj
bruttó díj (Ft);
0-15 000
161;
15 001-20 000
164;
20 001-25 000
165;
25 001-30 000
185;
30 001-35 000
204;
35 001-40 000
224;
40 001-45 000
249;
45 001-50 000
268;
50 001-55 000
287;

Kezelési díj (Kombi Erste
lízingtermék esetén)

Havonta, a teljesített
befizetést követően
esedékessé váló
törlesztő részlettel

1.000,-Ft/hó

Havonta

2.000,- Ft/dokumentum

Alkalmanként

3.000,- Ft

Alkalmanként

30.000.-Ft

Alkalmanként

30.000.-Ft

Alkalmanként

2.000,- Ft//8 500,- Ft alkalom

A felszólítás dátumát
követő hónap 15. napja

Finanszírozó általi felmondás

A finanszírozási szerződés futamidejének első felében a fennálló
tőketartozás 5%-a, de min. 50.000,- Ft. Finanszírozási szerződés
futamidejének második felében a fennálló tőketartozás 3 %-a, de min.
35.000,- Ft.

Finanszírozási
szerződés
felmondásakor

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

30.000,-Ft

Alkalmanként, a
finanszírozási szerződés
reaktiválásakor

Utólagos vagy másod
iratkiadás
Engedélyek kiadása
Taxi engedély, bérbeadás díja
(hitelképesség vizsgálat +
egyedi elbírálás szükséges!)
Kezes személyének
megváltoztatása, kezes
kiengedés
Monitoring díj (2. számú
CASCO / 2. számú fizetésifelszólítás díja) 4
Kintlévőség
kezeléssel,
szerződés
lezárással,
elszámolással
kapcsolatos
díjak

Befizetett díj
bruttó díj (Ft)
55 001-60 000
312
60 001-65 000
332
65 001-70 000
351
70 001-75 000
376
75 001-80 000
395
80 001-85 000
414
85 001-90 000
440
90 001-95 000
459
95 001-100 000
484
100 001504

Díj esedékessége

Szerződés felmondás utáni
reaktiválása
Megjegyzések:

1. Deviza alapú finanszírozási szerződések esetén, a táblázatban meghatározott díjon felül, a hátralévő tőkére a szerződéses feltételek szerint
vonatkozó deviza árfolyamkülönbözet is megfizetendő.
Deviza alapú finanszírozási szerződések esetén a finanszírozó az Ügyfél pénzügyi teljesítése után az előtörlesztés előzetes és újrakalkulált
összegének különbségével is elszámol az Ügyféllel abban az esetben, ha az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által közzétett, az előtörlesztés
pénzügyi teljesítésének napján érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlakonverziós deviza eladási árfolyam az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.
Hirdetményében közzétett mértéknél (Árfolyam különbözet mérték) nagyobb mértékben változott meg az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által
közzétett, az előtörlesztési ajánlatban megjelölt árfolyamjegyzési napon érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlakonverziós deviza eladási
árfolyamhoz képest.
A deviza árfolyamkülönbözet szerződés lezárásakor esedékes.
2. 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.
3. A szerződés átruházása az esetleges akciós és egyéb kedvezmények megvonásával jár együtt.
A kedvezmények megvonása díjtalan, azonban az ügyfél kérésére a hozzá kapcsolt esetleges további módosítás a fenti díjazású.
A hitelképesség-vizsgálatot nem igényelő szolgáltatások telefonon is kérhetők!
Telefonos ügyintézéshez a finanszírozási szerződés és az ügyfél azonosítására alkalmas adatok (pl. szerződésszám, ügyfélszám, gépjármű,
ügyfél és cégképviselő adatok) megadása szükséges.
4. 2013. január 1-től (visszavonásig) az Erste Bank Hungary Zrt. egyoldalú döntéssel nem alkalmazza személy-, kishaszon-gépjármű és
motorkerékpár finanszírozására irányuló szerződések esetén.
A feltüntetett díjak bruttó díjak.
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