Hirdetmény
Az Ober Pénzügyi Lízing zrt. kölcsönszerződéseihez kapcsolódó kamatról, díjairól és költségeiről.
1)

Hitelminősítési díja:

3)

Egyedi elbírálás alapján rendelkezésre tartási díj a nem folyósított összeg után legfeljebb:

2)
4)
5)

Szerződéskötési díja :

Folyósítási jutalék legfeljebb:
Kamatkondíciók
a)

Euró alapú vagy deviza kölcsönszerződés esetén a THM

c)

Referencia kamatküszöb:

b)

6)

Díjmentes

d)

Forint alapú kölcsönszerződés esetén a THM

Késedelmi kamat a fizetési késedelemmel érintett összeg után

Értékbecslés díja :

Díjmentes
1%

0,5%
4%-tól 28%-ig

8%-tól 35%-ig
0%

15%

a)

Ingatlan esetén

50 000 Ft

c)

Egyéb gépek berendezések esetén

50 000 Ft

b)

Járművek esetén

36 000 Ft

7)

Szemle díj: számlával alátámasztott, értékbecsléssel kapcsolatos költség, amely az ügyfél felé
továbbterhelésre kerül

8)

Közjegyzői okirat díja:

9)

Hitelbiztosítéki nyilvántartásban történő adatrögzítés díja bejegyzésenként (törlesztés devizaneme
szerint)

10) Szerződésmódosítási ajánlat készítésének díjai (átütemezés, futamidő módosítás, lezárás, stb.
; előtörlesztés kivételével). Havonta 1 db ajánlat készítése díjmentes, minden további

Továbbszámlázott költség

Mértékét a mindenkor
hatályos jogszabály
határozza meg.
7.000 Ft / 25 EUR
2 000 Ft / 7 EUR

11) Szerződésmódosítás díjai szerződésenként (előtörlesztés kivételével):
a)

b)

Prolongációs díj: Fizetési ütemezés, futamidő módosítás esetén (prolongáció), vagy
biztosítási eseményből adódó totálkár vagy lopáskár elszámolása esetén, a fennálló
tőketartozás arányában (melybe a végleges lezárási ajánlat készítésének díja
beszámítható):
Tartozásátvállalás esetén

2%, de min 50.000 Ft
/ min. 200 EUR

2%, de min 50.000 Ft
/ min. 200 EUR
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12) Áthárított biztosítási díj és kötbér: elmaradt biztosítási díj megfizetésének külön költsége a
biztosító társaság számára fizetendő, elmaradt biztosítási díjon felül alkalmanként

20 000 Ft

13) Az Adós köteles a Hitelező javára alapított jogok töröltetésével kapcsolatos költségeket és
díjakat megfizetni. A hatósági eljárási díjak és esetleges közjegyzői díj mértékét jogszabály
állapítja meg.
14) Kintlévőség-kezelés és igényérvényesítés díjai:
a)

Fizetési felszólítás díja alkalmanként:

b)

Azonnali hatályú felmondás díja:

c)

Behajtási költség : valamennyi, számlával alátámasztott, behajtással kapcsolatos költség
az ügyfél felé továbbterhelésre kerül, a hatósági eljárások díjainak mértékét jogszabály
határozza meg.

d)

0 Ft

2%, de min. 50 000 Ft

A zálogtárgy birtokbavételével és őrzésével kapcsolatos költségek és díjak a Hitelező
alvállalkozójának számlája alapján kerülnek továbbszámlázásra.

15) A vételi opciós tárgy jogtalan birtokban tartásának időszakára az Adós - a kikötött opciós
vételár ezrelékében meghatározott - mértékű kötbért köteles megfizetni, függetlenül, attól, hogy
a berendezést használta-e.

16) Az Ügyfelet megillető dokumentumok pótlása (szerződésmásolat, egyéb szerződéshez
tartozó dokumentumok másolata, számla másolatok, stb) valamint az Ügyfél kérésére adott
írásos igazolások, továbbá azok módosításának díja (dokumentumonként)
a)

/ min. 200 EUR

Kivéve: egyenlegközlő díja, az évente egyszer ingyenesen kiadotton felül

napi 1 ‰
2.000 Ft
20.000 Ft

A fenti táblázat díjai az áfát nem tartalmazzák!
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