	
  

A
Hitex Pénzügyi Zrt..
Összefoglaló Hirdetménye
gépjárművek vonatkozásában
fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött deviza alapú pénzügyi lízing- és kölcsön
ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről
Jelen Összefoglaló Hirdetmény a fogyasztónak minősülő Lízingbevevővel/Adóssal 2004.
május 1. napja és 2014. július 26. napja közötti időszakban a Hitex Pénzügyi Zrt. által kötött,
meg nem szűnt deviza alapú gépjárműre vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing- és
kölcsönszerződésekre alkalmazandó díjakat és költségeket rögzíti, meghatározva az egyes
Hirdetmények alkalmazási körét (érvényességét) is, annak figyelembevételével, hogy ezekre
a szerződésekre az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával
és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény
9. § (1) bekezdése alapján a szerződés megkötésekor alkalmazandó díjak és költségek
irányadóak, azzal, hogy amennyiben ezen díjak, illetve költségek mértéke a szerződés
fennállta alatt a fogyasztóra nézve kedvezően változtak, úgy a szerződésre a változás
időpontjától ezen kedvezőbb díj- és költségmértékek kerülnek alkalmazásra.
Jelen Összefoglaló Hirdetmény kizárólag fogyasztónak minősülő ügyféllel kötött
deviza alapú zárt végű pénzügyi lízing és kölcsönszerződésekre alkalmazandó
költségeket és díjakat tartalmazza.
Jelen Összefoglaló Hirdetmény a „HITEX PÉNZÜYGI ZRT FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ
LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG
NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEKRE
IRÁNYADÓ KIEGÉSZÍTŐ - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ –
ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰVEK c. kiadványának mellékletét képezi, és azzal együtt
érvényes.

Budapest, 2015. február 1.
Hitex Pénzügyi Zrt.

	
  

	
  
Kondíciós lista
Érvényes: 2008. szeptember 1-től 2008. november 11-ig
Beérkezett hiteligénylők tárolási ideje: 30 naptári nap
Döntés érvényességi ideje: 20 naptári nap
Műszaki szemle érvényességi ideje: 15 naptári nap
Késedelmi kamat: a jegybanki alapkamat kétszerese
Szerződésmódosítási díj (szerződés futamidejének megnövelése illetve átvállalás esetén): a
tőketartozás 2%-a, de minimum 30.000,-Ft.
Átvállalás esetén az átvállaló szerződéskötési díj megfizetésére kötelezett, amelynek mértéke: az
újonnan keletkezett hitelösszeg 4%-a, de minimum 30.000,-Ft.
Előtörlesztési illetve lezárási díj: a lezárás időpontjában még hátralévő nyitott tőketartozás 5%-a (ha a
lezárás az első 36 hónapon belül történt), illetve 3%-a ha ezután történt.
Szerződés helyreállítási díj (újraaktiválási díj):
Az első lejárt tartozástól számított
30-45 nap között:
45 nap felett: 75.000 Ft

15.000 Ft

A hitel, illetve lízingtárgy visszaszármaztatási költsége:
Budapesten 23.500 Ft + ÁFA,
Budapest közigazgatási határain kívül: 140 Ft + ÁFA / km.
Telephelyre szállítás után a tárolási költség:
30 nap felett 250 Ft + ÁFA/nap

1-30 napig 6.000 Ft + ÁFA

A visszaszármaztatásban eljáró Cég: MIX Art Kft., cégjegyzékszám: 13-09-093927

	
  

	
  
Kondíciós lista
Érvényes: 2008. november 12-től 2009. március 30-ig
Beérkezett hiteligénylők tárolási ideje: 30 naptári nap
Döntés érvényességi ideje: 20 naptári nap
Műszaki szemle érvényességi ideje: 15 naptári nap
Késedelmi kamat: a jegybanki alapkamat kétszerese
Szerződésmódosítási díj (szerződés futamidejének megnövelése): a tőketartozás 2%-a, de minimum
30.000,-Ft.
Átvállalás esetén az átvállaló szerződéskötési díj megfizetésére kötelezett, amelynek mértéke: az
újonnan keletkezett hitelösszeg 4%-a, de minimum 30.000,-Ft.
Előtörlesztési illetve lezárási díj: a lezárás időpontjában még hátralévő nyitott tőketartozás 0,2%-a
szorozva a kölcsönszerződés eredeti futamidejéből a szerződés lezárásának időpontjában még
hátralévő hónapok számával
Szerződés helyreállítási díj (újraaktiválási díj):
Az első lejárt tartozástól számított
30-45 nap között:
45 nap felett: 75.000 Ft

15.000 Ft

A hitel, illetve lízingtárgy visszaszármaztatási költsége:
Budapesten 23.500 Ft + ÁFA,
Budapest közigazgatási határain kívül: 140 Ft + ÁFA / km.
Telephelyre szállítás után a tárolási költség:
30 nap felett 250 Ft + ÁFA/nap

1-30 napig 6.000 Ft + ÁFA

A visszaszármaztatásban eljáró Cég: MIX Art Kft., cégjegyzékszám: 13-09-093927

	
  

	
  
Kondíciós lista
Érvényes: 2009. április1-től 2010. január 6-ig
Beérkezett hiteligénylők tárolási ideje: 30 naptári nap
Döntés érvényességi ideje: 20 naptári nap
Műszaki szemle érvényességi ideje: 15 naptári nap
Késedelmi kamat:
• a jegybanki alapkamat kétszerese a 2006.08.hó előtt finanszírozott szerződések esetében
• az (ügyleti kamat +6%) a 2006 08. hó után finanszírozott szerződések esetében
Gyakoriság: A számítások negyedéves gyakorisággal a naptári negyedévek végén történnek a
refinanszírozási kamatszámítással összevonva
Árfolyamkülönbözet
Gyakoriság: A számítások negyedéves gyakorisággal a naptári negyedévek végén történnek az
ÁSZF-ben definiált módon.
Limit: Azon ügyfelek számára ahol a fenti összeg nem éri el a 4000 Ft-ot értesítést és csekket nem
küldünk. Ilyen esetben ezeket az összegeket a következő negyedéves elszámolás során halmozottan
vesszük figyelembe.
Refinanszírozási kamat(repo) és késedelmi kamat számítás
Gyakoriság: A számítások negyedéves gyakorisággal a naptári negyedévek végén történnek az
ÁSZF-ben definiált módon.
Limit: Azon ügyfelek számára ahol a fenti összeg nem éri el az 1000 Ft-ot értesítést és csekket nem
küldünk. Ilyen esetben ezeket az összegeket a következő negyedéves elszámolás során halmozottan
vesszük figyelembe.
Szerződésmódosítási díj (szerződés futamidejének megnövelése): a tőketartozás 2%-a, de minimum
30.000,-Ft.
Átvállalás esetén az átvállaló szerződéskötési díj megfizetésére kötelezett, amelynek mértéke: az
újonnan keletkezett hitelösszeg 4%-a, de minimum 30.000,-Ft.
Előtörlesztési illetve lezárási díj: a lezárás időpontjában még hátralévő nyitott tőketartozás 0,2%-a
szorozva a kölcsönszerződés eredeti futamidejéből a szerződés lezárásának időpontjában még
hátralévő hónapok számával
Szerződés helyreállítási díj (újraaktiválási díj):
Az első lejárt tartozástól számított
30-45 nap között:
45 nap felett: 75.000 Ft

15.000 Ft

A hitel, illetve lízingtárgy visszaszármaztatási költsége:
Budapesten 23.500 Ft + ÁFA,
Budapest közigazgatási határain kívül: 140 Ft + ÁFA / km.
Telephelyre szállítás után a tárolási költség:
1-30 napig 6.000 Ft + ÁFA
30 nap felett 250 Ft + ÁFA/nap
A visszaszármaztatásban eljáró Cég: MIX Art Kft., cégjegyzékszám: 13-09-093927

	
  

	
  
Kondíciós lista
Érvényes: 2010. 01.07-től
Beérkezett hiteligénylők tárolási ideje: 30 naptári nap
Döntés érvényességi ideje: 20 naptári nap
Műszaki szemle érvényességi ideje: 15 naptári nap
Késedelmi kamat:
• a jegybanki alapkamat kétszerese a 2006.08.hó előtt finanszírozott szerződések esetében
• az (ügyleti kamat +6%) a 2006 08. hó után finanszírozott szerződések esetében
Gyakoriság: A számítások negyedéves gyakorisággal a naptári negyedévek végén történnek a
refinanszírozási kamatszámítással összevonva
Árfolyamkülönbözet számítás
Gyakoriság: A számítások havi gyakorisággal a naptári hó végén történnek az ÁSZF-ben definiált
módon.
Limit: Azon ügyfelek számára ahol a fenti összeg nem éri el a 2000 Ft-ot értesítést és csekket nem
küldünk. Ilyen esetben ezeket az összegeket a következő elszámolás során halmozottan vesszük
figyelembe.
Refinanszírozási kamat(repo) és késedelmi kamat számítás
Gyakoriság: A számítások negyedéves gyakorisággal a naptári negyedévek végén történnek az
ÁSZF-ben definiált módon.
Limit: Azon ügyfelek számára ahol a fenti összeg nem éri el az 1000 Ft-ot értesítést és csekket nem
küldünk. Ilyen esetben ezeket az összegeket a következő negyedéves elszámolás során halmozottan
vesszük figyelembe.
Szerződésmódosítási díj (szerződés futamidejének megnövelése): a tőketartozás 2%-a, de minimum
30.000,-Ft.
Átvállalás esetén az átvállaló szerződéskötési díj megfizetésére kötelezett, amelynek mértéke: az
újonnan keletkezett hitelösszeg 4%-a, de minimum 30.000,-Ft.
Előtörlesztési illetve lezárási díj: a lezárás időpontjában még hátralévő nyitott tőketartozás 0,2%-a
szorozva a kölcsönszerződés eredeti futamidejéből a szerződés lezárásának időpontjában még
hátralévő hónapok számával
Szerződés helyreállítási díj (újraaktiválási díj):
Az első lejárt tartozástól számított
30-45 nap között:
15.000 Ft
45 nap felett: 75.000 Ft
A hitel, illetve lízingtárgy visszaszármaztatási költsége:
Budapesten 23.500 Ft + ÁFA,
Budapest közigazgatási határain kívül: 140 Ft + ÁFA / km.
Telephelyre szállítás után a tárolási költség:
1-30 napig 6.000 Ft + ÁFA
30 nap felett 250 Ft + ÁFA/nap
A visszaszármaztatásban eljáró Cég: MIX Art Kft., cégjegyzékszám: 13-09-093927

	
  

