HIRDETMÉNY
Tájékoztató az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerződések alapján alkalmazott kamatokról, késedelmi
kamatokról, díjakról, illetve a felszámított költségekről
Jelen Hirdetmény hatályos 2018. október 10. napjától a Hirdetmény módosításáig, vagy visszavonásáig

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Hirdetmény célja, hogy az ARGENTA LÍZING ZRt., úgyis, mint az ARGENTA CREDIT ZRt. hitelező jogutódja – a
továbbiakban: Hitelező –, valamint ügyfelei – a továbbiakban: Adós – között létrejött kölcsön- és pénzügyi
lízingszerződések alapján a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezései
szerint megfelelő tájékoztatót nyújtson a Hitelező által érvényesített kamatokról, késedelmi kamatokról, díjakról és
költségekről, illetve a kamatszámítás módjáról.
Hitelező kifejezetten felhívja az Adósok figyelmét, hogy a jelen Hirdetményben rögzített kamatok, díjak, költségek
tájékoztató jellegűek, az egyedi Adósokkal létrejött szerződéses jogviszonyokban a felszámított díjak, költségek fajtái,
illetve a kamatok, díjak, költségek pontos mértéke kölcsönszerződések, azok módosításai, illetve az Üzletszabályzat
rendelkezései alapján eltérhet. Ennek megfelelően Hitelező felhívja az Adósok figyelmét, hogy a fent hivatkozott
okiratokat minden esetben vegyék figyelembe jelen tájékoztatóval együtt.
Jelen Hirdetmény, annak mindenkor hatályos változata az egyedi kölcsönszerződések, illetve az Üzletszabályzat
mellékletét képezi.
II. KAMATOK
A Hitelező által alkalmazott éves ügyleti kamatok mértéke:
Termék megnevezése
Kamat mértéke
CHF (svájci frank) alapú kölcsön
4,40% - 6,66%
A 2014. évi LXXVII. tv. szerint
forintosított, korábban deviza alapú
3,35% - 16,39%
kölcsön/HUF (forint) alapú kölcsön

THM
4,60% -12,27%

Esedékesség
Minden hónap 10. napja

3,51%-17,02%

Minden hónap 10. napja

Az ügyleti kamat pontos mértékét az egyedi kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések, valamint a szerződések
módosításai rögzítik.
Az egyes szerződéstípusok esetében – tekintettel a kedvezményes kezdőkamatra – Hitelező jogosult előírni, hogy a
mindenkori aktuális kamat nem lehet kevesebb, mint a szerződéskötéskori Költségelőirányzatban megjelölésre került
induló ügyleti kamat.
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) számításának módját a mindenkor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza.
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti THM értékek meghatározása a forint fizetések alapján történt, a THM
meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek
változása esetén a mértéke módosulhat.
A kamat, késedelmi kamat számítására az alábbi képlet figyelembevételével kerül sor minden esetben:
tőke összege x kamatláb x naptári nap
36000
A Hitelező által alkalmazott késedelmi kamat(ok) mértéke:
A késedelmi kamat mértéke az egyedi szerződésben kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
fix – havi 2,5%-os - mértékű késedelmi kamat megadásával vagy;
az egyedi szerződésben a késedelmes teljesítés esetére meghatározott külön ügyleti kamat (havi 1,5%) + a
késedelemre vonatkozó kamat (havi 1,0%) megadásával, de maximum a mindenkor hatályos törvényi
rendelkezéseknek megfelelően.
A késedelmi kamat minden esetben havonta kerül felszámításra.
A késedelmi kamat mértékét az egyes szerződések tekintetében jogszabály korlátozhatja.

III. DÍJAK, KÖLTSÉGEK
Díj megnevezése
Összege/Mértéke
Szerződés módosítási díj
5,1405% -2,0562%, de legalább
30.843,-/51.405,-Ft,
legfeljebb
2.056.192,- Ft
Előtörlesztési díj
5,1405% -2,0562%, de legalább
30.843,-/51.405,-Ft,
legfeljebb
2.056.192,- Ft
Szerződés felmondási díj
5,1405% -2,0562%, de legalább
30.843,-/51.405,-Ft,
legfeljebb
2.056.192,- Ft
Felmondás visszavonási díj
5,1405% -2,0562%, de legalább
30.843,-/51.405,-Ft,
legfeljebb
2.056.192,- Ft
Rendkívüli adminisztrációs díj
1 havi kezelési költség összege, de
legalább 10.281,- Ft, legfeljebb
123.372,- Ft/induló kölcsönösszeg
2,0562%-a, de legalább 10.281,- Ft,
legfeljebb 123.372,- Ft
Kimutatás/igazolás díja (új törlési engedély 5.140,- Ft/alkalom
kiállításának díja is)
Fizetési felszólítás küldésének díja
5.140/10.281,-Ft felszólításonként
Kezelési költség
Előtörlesztési kalkuláció kiállításának
költsége
Problémás ügykezelés költsége
Követelésbehajtás költsége
A követelés behajtásával kapcsolatban
felmerült valamennyi további költség (pl.
illeték, ügyvédi munkadíj, közjegyzői
munkadíj, értékbecslési díj, végrehajtó
költsége, postaköltség, eljárási díjak,
tulajdoni lapok és cégkivonatok díja,
igazgatási, szolgáltatási díj stb.)
Az egyedi szerződésben meghatározott
egyéb díjak, költségek
2017.01.01-jétől házipénztári készpénz
befizetése esetén: tranzakciós illeték

0,1028%
0,3084%/hó,
legfeljebb 123.372,- Ft
5.140,-Ft kalkulációnként

de

Vetítési alapja
Fennálló tőketartozás
Fennálló tőketartozás
Fennálló tőketartozás
Felmondással lejárttá tett
tőketartozás
-

Induló kölcsönösszeg
-

0,3084% - 0,4112%/hó, de legalább
20.562,- Ft, legfeljebb 205.619,- Ft
Megbízási
Keretszerződésben
foglaltaknak megfelelően
A felmerült költséggel megegyező
mértékű

Induló kölcsönösszeg

Az egyedi szerződésben foglaltak
szerint
0,3%

-

-

A teljesített készpénzbefizetés összege
(pl: 100.000,- Ft esetén
300,- Ft)

Az egyes díjak fogalmát a mindenkor hatályos Üzletszabályzat, illetve az egyedi kölcsönszerződések határozzák meg.
Az egyes egyedi szerződések esetében – azok megfogalmazása alapján – a szerződés felmondásakor, illetve a
felmondást követően – Hitelező és Adós egyedi megállapodása alapján – fizetendő visszavonási díj vonatkozásában nem
külön szerződés felmondási díj, hanem a szerződés módosítási díj kerül felszámításra.
Az egyes egyedi szerződések, illetve azok módosításai meghatározhatják azon minimális, illetve maximális összeget,
amelynél kevesebb, vagy több a felszámított díj összege nem lehet.
Az előtörlesztési díj nagysága minden esetben függ attól, hogy a szerződéskötéshez képest az adós mikor kíván
előtörleszteni.
Az egyes szerződéstípusok esetében az Adós által vállalt elkötelezettségi idő (előtörlesztési moratórium) időszakára a
Hitelező jogosult a kezelési költség elengedésére, azzal, hogy a moratórium időszakában a kölcsönszerződés bármely
okból történő megszűnése, esetleges rész-előtörlesztése esetén az Adós köteles a Hitelező részére egy összegben
megfizetni a szerződéskötéskori Költségelőirányzatban szereplő kezelési költségnek a szerződés megkötése napjától
felszámított összegét visszamenőlegesen.
Budapest, 2018. október 10.
az ARGENTA LÍZING ZRt. Igazgatósága

