HIRDETMÉNY
hatályos 2017. január 1-jétől
Vállalkozóval kötött kölcsönszerződésekhez
(száma: H/V/K/1/2017)
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 a FV / K / 1 / 2 0 1 7 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.

Hirdetmény I. rész
Hirdetmény I. része tartalmazza a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli
eljárásokkal összefüggésben (Ügyviteli díjak, Szerződésgondozási és külön eljárási díjak, Kintlévőség kezeléssel
kapcsolatos díjak) felmerülő díjakat.
Ügyviteli költség I.: a szerződés módosításához kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek költségei szerződésenként /
alkalmanként
Jogcím
Forint alapú (HUF) szerződések esetén
Átütemezés
Biztosítási eseményhez kapcsolódó ügyintézés
Devizanemváltás
Díjesedékesség változtatása
5 000 Ft / db
Fedezetmódosítás
Fizetési mód változtatás
Jogutódlás átvezetése
A fentiektől eltérő, egyéb szerződésmódosítás esetén
Szerződésmódosítás meghiúsulási díj
10 000 Ft / db
Konstrukció váltás
Hagyatéki ügyintézés (jogutódlás átvezetése fogyasztóknak)
díjmentes
Szerződésátruházás
nincs ilyen szolgáltatás
Ügyviteli költség II.: ügyfél által igényelt külön szolgáltatások adminisztrációs tevékenységeinek költsége szerződésenként
/ alkalmanként
Jogcím
Forint alapú (HUF) szerződések esetén
Címváltozás átvezetése
Engedélyek kiadása
Folyószámla kivonat kiadása
3 000 Ft / db
Igazolások kiadása
Iratpótlás/ hiteles számlamásolat készítése
Minden olyan információ vagy dokumentum továbbítása, amely az Ügyfelet
illeti meg.
A fentiektől eltérő, egyéb külön szolgáltatás esetén:
5 000 Ft / db
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Külön eljárási díjak előtörlesztés esetében:
a) Szerződésmódosítási díj vállalkozónak nyújtott kölcsön teljes előtörlesztése esetén:
A szerződésmódosítás értéknapján fennálló tőketartozás 5%-a, de minimum 30.000,- Ft.
b) Szerződésmódosítási díj nem fogyasztóknak nyújtott kölcsön részelőtörlesztése esetén:
Az előtörlesztett díj 5%-a, de minimum 30.000,- Ft.
Külön eljárási díjak egyéb esetekben:
a) Soron kívüli eljárás külön költsége fizetendő minden olyan esetben, ha az ügyfél 1 munkanapon belüli ügyintézést igényel:
15.000,- Ft
b) Szerződés lezárási díj a szerződés tárgyát/fedezetét képező eszköz totál/lopáskár miatti, futamidő lejártát megelőző
szerződés megszűnése esetén: 30.000,- Ft
c) Amennyiben a Kölcsönbevevő a hitelbiztosítéki nyilvántartási rendszerbe való regisztrációs kötelezettségének vagy ennek
megtörténtéről szóló tájékoztatási kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, úgy a Kölcsönbeadó a második kölcsöndíj
törlesztőrészlettel kezdődően havonta 5.000 Ft kötbért jogosult felszámítani mindaddig, amíg a Kölcsönbevevő a
kötelezettségét nem teljesíti.
d) Amennyiben a Kölcsönbevevő az általa megkötni vállalt CASCO /VAGYON biztosítás megkötését igazoló biztosítási
kötvény másolatát a szerződésben meghatározott határidőig nem küldi meg a Kölcsönbeadónak, vagy a CASCO/VAGYON
biztosítás nem felel meg az Általános Szerződési Feltételekben vagy a kölcsönszerződésben foglaltaknak, vagy a
Kölcsönbevevő a megkötött biztosítást nem tartja fenn a kölcsöntőke és járulékai teljes megfizetéséig, úgy a Kölcsönbeadó
havonta 5.000 Ft, díjat (kötbért) jogosult felszámítani
3. Futamidő alatti szerződésgondozáshoz kapcsolódó külön eljárási díjak és ügyviteli költségek:
a) Készpénz kezelési díj: nincs
b) Szerződéskezelés során futamidő alatti fedezet ellenőrzési díj: 10.000,- Ft
c) Szerződés lejáratát követően fennálló tartozás miatt ki nem adott törzskönyv tárolási díja: 10.000,- 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:
 levél: 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.

 felszólító SMS megküldése 60,- Ft/SMS
 telefonos beszedési intézkedés 500, - Ft/alkalom
b) Készpénz kezelési díj: 0,- Ft
c) Ügyfél értesítése KHR-be történő bekerülésről: 1.500,- Ft
d) Lejárt követelés miatti inkasszó lehívás díja: 5.000,- Ft
e) Figyelmeztető levél díja a nem teljesített fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban: 5.000,- Ft
f) Felmondási eljárás lefolytatásának ügyviteli költsége: 15.000,- Ft
g) Kiszállási díj: 30.000,- Ft / helyszín
h) Tárolási díj személygépjárművek, kishaszon- és kistehergépjárművek, esetén: 1.000,- Ft / db / nap.
i) Kintlévőségi eljárás keretében a biztosítónál történő kárrendezés ügyviteli költsége esetenként: 30.000,- 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.
5. Késedelmi kamat:
Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke: A késedelmi kamat mértéke Vállalkozói Kölcsönszerződés esetén a
felszámítás időpontjában a Kölcsönszerződés szerinti mindenkor érvényes ügyleti kamat 6 százalékponttal növelt mértéke.
Alapja: a késedelmesen teljesített fizetési kötelezettség összege.
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.
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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.
8. Kötbér mértéke:
 Amennyiben a Kölcsönbevevő az általa megkötni vállalt CASCO biztosítás megkötését igazoló biztosítási kötvény
másolatát az ÁSZF -ben meghatározott határidőig nem küldi meg a Kölcsönbeadónak, vagy a CASCO biztosítás nem
felel meg az ÁSZF-ben vagy a Kölcsönszerződésben foglaltaknak, vagy a Kölcsönbevevő a megkötött CASCO biztosítást
nem tartja fenn a kölcsönszerződésből fakadó fizetési kötelezettségei teljes megfizetéséig, úgy a Kölcsönbeadó havonta
5.000,- Ft, kötbért jogosult felszámítani. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Kölcsönbevevőt a Kölcsönszerződésben
vállalt CASCO kötési illetve fenntartási kötelezettsége alól, mindaddig, amíg a felek eltérően nem állapodnak meg.
 Amennyiben a Kölcsönbevevő a hitelbiztosítéki nyilvántartási rendszerbe való regisztrációs kötelezettségének vagy
ennek megtörténtéről szóló tájékoztatási kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, úgy a Kölcsönbeadó a második
törlesztőrészlettel kezdődően havonta 5.000,- Ft kötbért jogosult felszámítani mindaddig, amíg a Kölcsönbevevő a
kötelezettségét nem teljesíti.
 Amennyiben a Kölcsönbeadónak visszaadott kölcsöntárgy a kölcsönszerződésben meghatározott maximális
futásteljesítményt (km) meghaladóan futott, akkor úgy a Kölcsönbeadó a 30.000,- Ft kötbért jogosult felszámítani.
 Amennyiben a Kölcsönbevevőnek felróható okból a kölcsöntárgy átadás-átvétele elmarad, és ezzel a kölcsönügylet
meghiúsul, akkor úgy a Kölcsönbeadó a 30.000,- Ft kötbért jogosult felszámítani.
9. Kapcsolódó Hirdetmények, Tájékoztató:
A finanszírozáshoz kapcsolódó további Hirdetmények és Tájékoztató (Hirdetmény a kiszervezett tevékenységről, Hirdetmény
az ügyleti kamatokról, Tájékoztató a hatósági díjakról) a www.dunalizing.hu weboldalon, valamint a Duna Lízing Zrt. személyes
ügyfélszolgálatain tekinthető meg.

Hirdetmény II. rész
Hirdetmény II. része 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.
A költségek tájékoztató jellegűek, melyek a Hirdetmény II részének hatályba lépésének napján hatályos jogszabályok alapján
kerültek feltüntetésre, így azok összege az esetleges jogszabályváltozások hatására módosul.
1. A gépjármű tulajdonjogának megszerzéséhez, forgalomba helyezéséhez kapcsolódó hatósági költségek:
Költség típusok megnevezése
Költségek összege
Eredetiségvizsgálat személygépkocsi esetén
1.400 cm3-ig
17.000 Ft
2.000 cm3-ig
18.500 Ft
2.001 cm3 felett
20.000 Ft
Gépjármű tulajdonjogának átírása (hatósági illeték)
(Kölcsönnél, amennyiben van üzembentartó az illeték 75%-a
fizetendő a szerződő fél nevére + üzembentartó nevére 25%-a)
A gépjármű gyártástól számított kora
(Tárgyév - gyártási év)
Gépjármű
0-3 év
4-8 év
8 év felett
teljesítménye
0-40 kW
550 Ft/kW
450 Ft/kW
300 Ft/kW
41-80 kW
650 Ft/kW
550 Ft/kW
450 Ft/kW
81-120 kW
750 Ft/kW
650 Ft/kW
550 Ft/kW
120 kW felett
850 Ft/kW
750 Ft/kW
650 Ft/kW
Hatósági okmány előállítási díj (forgalmi engedély + törzskönyv)
12.000 Ft
Ideiglenes forgalomból kivonás/kapcsolódó visszahelyezés
2.300 Ft
Forgalomba visszahelyezés (kitiltás miatt)
10.900 Ft
Üzembentartó bejegyzés az okmányirodában
Átírási illeték 25 % -a
Üzembentartó törlése az okmányirodában
2.300 Ft
Forgalomba helyezésnél érvényesítő címke
585 Ft
Opciós jog törlése (Okmányirodának fizetendő szolgáltatási díj)
2.300 Ft
Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése/törlése
2.300 Ft
(Okmányirodának fizetendő szolgáltatási díj)
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2. Hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos költségek:
A regisztrációhoz kapcsolódó közjegyző előtt tett azonossági nyilatkozat: 5000,- Ft
Hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele a nyilvántartásban: 7000,- Ft
Közjegyzői díj, amennyiben a Hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő közjegyző közreműködését veszi igénybe: 6000,Ft
A jelen Hirdetmény a Duna Lízing Zrt. Általános Üzletszabályának részeként, az arra vonatkozó rendelkezések szerint
2017.01.01. napján lép hatályba.
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