HIRDETMÉNY

díjakról, költségekről és késedelmi kamat mértékéről
hatályos 2017.július 1-jétől
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet
alapján nyújtott fogyasztóval kötött kölcsönszerződésekhez
(száma: H/F/KR/2/2017)
A DUNA Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. 1. em., cégjegyzékszám: 01-10047810, adószám: 24671017-2-41., MNB engedély száma: H-EN-I-626/2013) külön-eljárási díjairól és költségeiről, valamint a
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénnyel
kapcsolatos azonosítási követelményekről.
1. A jelen Hirdetmény az F / K R / 2 / 2 0 1 7 . sz. ÁSZF-re 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.
3. A hirdetmény tartalmazza a szerződéskötéssel, szerződés módosítással, szerződés kezeléssel, szerződés
előtörlesztésével, ügyfél kérésére végzett egyéb szolgáltatásokkal, kintlévőség kezeléssel, a Hitelbiztosítéki Nyilvántartással
és a késedelemmel kapcsolatos költségeket.
Szolgáltatás díja szerződésenként és
alkalmanként (Ft)

Jogcím
Szerződés kötési díj

maximum 25 000
Szerződés módosítási díjak
10 000

átütemezés
díjesedékesség módosítása

5 000

fedezet módosítása

5 000
0

fizetési mód módosítása
módosítás meghiúsulási díja

10 000

hagyatéki ügyintézés

díjmentes
Szerződés kezelésével kapcsolatos díjak

csekkek pótlása

500

biztosítási fedezet megszűnése miatt felszólítási díj

1 000

Előtörlesztési díjak
részleges előtörlesztés

0

teljes előtörlesztés

0
Ügyfél kérésére végzett egyéb szolgáltatások

személyes dokumentumok és címváltozás bejelentése

díjmentes

engedélyek kiadása

3 000

igazolások kiadása

3 000

hiteles másolat készítés (iratpótlás)

3 000

1

Kintlévőség kezeléssel kapcsolatos díjak
első felszólító levél díja

1 000

további felszólító levelek díja

1 500

értesítés a KHR rendszerbe történő bekerülésről (mulasztás okán)

1 500

felmondási eljárás lefolytatásának díja

25 000

visszaszármaztatott eszköz tárolásának napi díja

1 500

Hitelbiztosítéki Nyilvántartással kapcsolatos költésgek
közjegyző előtt tett azonossági nyilatkozat
hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele közjegyző közreműködésével
hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele (MOKK költségtérítés)

14/1991. (XI. 26.) IM rendelet alapján
18/2014. (III. 13.) KIM rendelet alapján

4. Késedelmi kamat:
Pénztartozás késedelmes megfizetése esetén az Ügyfélnek az ügyleti kamaton felül a Szerződésben meghatározott késedelmi
kamatot is meg kell fizetnie a DUNA LÍZING részére.
A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a Szerződésben kikötött a felszámítás időpontjában érvényes ügyleti kamat
másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét és nem lehet magasabb, mint a késedelemmel érintett naptári
félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke. Az Ügyfél késedelme
esetén jelen ÁSZF Hirdetményében meghatározott késedelmi kamatmérték alkalmazandó.
A DUNA LÍZING a késedelmi kamatot napi kamatszámítással határozza meg a következő képlet alapján:
tőke x kamatláb
100

X

naptári napok száma
360

5. 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.
6. Kapcsolódó Hirdetmények, Tájékoztató:
A finanszírozáshoz kapcsolódó további Hirdetmények és Tájékoztató (Hirdetmény a kiszervezett tevékenységről, Hirdetmény
az ügyleti kamatokról) a www.dunalizing.hu weboldalon, valamint a Duna Lízing Zrt. személyes ügyfélszolgálatain tekinthető
meg.

A jelen Hirdetmény a Duna Lízing Zrt. Általános Üzletszabályának részeként, az arra vonatkozó rendelkezések szerint
2017.07.01. napján lép hatályba.
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