HIRDETMÉNY
A KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT PÉNZKÖLCSÖN FELTÉTELEIRŐL
Érvényes: 2018. szeptember 15.
A Békés Takarék Szövetkezet (székhelye: Békéscsaba, Andrássy út 24-28. fsz. 3.) a kézizálog fedezete mellett történő
pénzkölcsön-nyújtási tevékenységet a „HP” Vállalkozás Szervező és Tanácsadó Kft. (székhelye és levelezési címe: 5600
Békéscsaba, Mednyánszky utca 2.) útján gyakorolja, az alábbi zálogfiókban:
−
−
A „HP” Vállalkozás Szervező és Tanácsadó Kft. – mint függő kiemelt közvetítő – a Békés Takarék Szövetkezet nevében és
javára jár el, annak érdekeit képviseli.
A „HP” Vállalkozás Szervező és Tanácsadó Kft. a tevékenység folytatásakor a Felügyelet engedélyező határozatai, valamint
a hatályos Ügyrendi Szabályzat alapján köteles eljárni.
Elfogadható fedezetek köre:

nemesfémből készült ékszerek, illetve tárgyak.

Zálogkölcsön futamideje:

30 vagy 90 nap

Egy ügyfélnek folyósítható zálogkölcsön
minimális összege:

500,- Ft

Egy ügyfélnek folyósítható zálogkölcsön
maximális összege:

500.000,-Ft (zálogházi engedélyezéssel)
1.400.000,- Ft.(zálogház ügyvezetőjének engedélyével)

Az egy zálogtárgyra nyújtható kölcsön
mértéke:

A becsérték 70 %-a.

Kerekítési szabály:

A kölcsön összege 100 Ft-ra kerekítésre kerül

Ügyleti kamat mértéke:

Zálogkölcsön kamata: rögzített (fix) évi 6 %
lejáratkor a tőketörlesztéssel együtt esedékes.

Késedelmi kamat mértéke:

rögzített (fix) évi 6 %, mely az alapkamaton felül a késedelmes napok után
kerül felszámításra.

Ügyfél által fizetendő díjak:
•

Kezelési díj:

30 napos futamidő esetén
− az aranytárgy beadásakor: egyszeri, a kölcsönösszeg 1,660 %-a,
− az aranytárgy kiváltásakor: egyszeri, a kölcsönösszeg 0,585 %-a
− hosszabbítás esetén: egyszeri, a kölcsönösszeg 5,277 %-a.
90 napos futamidő esetén
− az aranytárgy beadásakor: egyszeri, a kölcsönösszeg 4,950%-a,
− az aranytárgy kiváltásakor: egyszeri, a kölcsönösszeg 1,750 %-a,
− hosszabbítás esetén: egyszeri, a kölcsönösszeg 9,500 %-a.

•

Tárolási díj:
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Teljes Hiteldíj Mutató (THM): 1.400.000.- Ft kölcsönösszegre meghatározva:
A THM 30 napos futamidő és 1.400.000.- Ft kölcsönösszeg esetén 39,78%
A THM 90 napos futamidő és 1.400.000.- Ft kölcsönösszeg esetén 39,87%
A THM a futamidő végén történő egyösszegű törlesztéssel került meghatározásra.
Reprezentatív példa: 1.400.000 Ft összegű zálogkölcsön a futamidő végén történő egyösszegű törlesztéssel ,
valamennyi kamat és díj figyelembe vételével
Megnevezés
Folyósított kölcsön összege:
Kezelési díj mértéke beadáskor:
Folyósításkor fizetendő kezelési díj:
Kezelési díj mértéke kiváltáskor:
Kiváltáskor fizetendő kezelési díj:
Kamat mértéke:
Lejáratkor fizetendő kamat:
A kölcsön teljes díja (kamat+kezelési díj):
A teljes hiteldíj mutató (THM):
Hosszabbítás/szerződésmódosítás
feltétele:

30 napos futamidő esetén
1.400.000,- Ft
1,660 %
23.240,- Ft
0,585 %
8.190.-Ft
6%
7.000,- Ft
38.430,- Ft
39,78 %

90 napos futamidő esetén
1.400.000,- Ft
4,950 %
69.300,- Ft
1,750 %
24.500.-Ft
6%
21.000,- Ft
114.800- Ft
39,87 %

Kamat, kezelési költség - valamint késedelem esetén késedelmi kamat és
tárolási díj -, továbbá a hosszabbítási díj megfizetése. Az előzőeken túl
egyéb módosításért (pl.: fedezetcsere, stb.) további szerződésmódosítási díj
nem kerül felszámításra.

Türelmi idő:

30 napos futamidő esetén a zálogjegy lejárta után 30 nap, 90 napos futamidő
esetén 60 nap.

Kényszerértékesítés:

A türelmi idő lejárta után a zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek. Az
értékesítés mindenkori kereskedelmi felvásárlási áron történik. Amennyiben
a kényszerértékesítés bevétele meghaladja a követelés összegét, a
megmaradt összegre a zálogjegy birtokosa az elévülési időn belül (5 év)
igényt tarthat.A kényszerértékesítéssel összefüggésben további díjtétel nem
kerül felszámításra.

A Hirdetményben meghatározott díjakon kívül a szolgáltatással összefüggésben más díj nem kerül felszámításra.

A kézizálogkölcsönre vonatkozó további információkat és feltételeket a Zálogkölcsön-nyújtási
tevékenységhez kibocsátott Üzletszabályzat tartalmazza. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.
Békéscsaba, 2018. szeptember 14.
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