De Lage Landen Finance Zrt.
Finanszírozási szerződésekre vonatkozó hirdetménye
Pénzügyi lízing / Kölcsön
Díj megnevezése

HUF-ban történő
törlesztés esetén

EUR-ban történő
törlesztés esetén

3.000 Ft / alkalom
(évente egy alkalom ingyenes)

10,00 EUR / alkalom
(évente egy alkalom ingyenes)

díjmentes

díjmentes

Lezárási kalkulációk kiadása

5.000 Ft / szerződés
(évente egy ingyenes)

15,00 EUR / szerződés
(évente egy ingyenes)

Használati engedélyek, törlési engedélyek, igazolások kiállítása
(amennyiben azok nem a szerződéskötéskor kerülnek kiadásra)

3.000 Ft / dokumentum

10,00 EUR / dokumentum

Dokumentummásolatok kiadása, aktív szerződések esetében

3.000 Ft / szerződés

10,00 EUR / szerződés

Dokumentummásolatok kiadása, inaktív és irattározott szerződések
esetében

11.000 Ft / szerződés

45,00 EUR / szerződés

díjmentes

díjmentes

módosításkori tőketartozás 2 %-a, de
min. 50.000 Ft / szerződés

módosításkori tőketartozás 2 %-a, de
min. 200,00 EUR / szerződés

Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi információk szolgáltatása,
fennálló tőketartozási kalkulációk, egyenlegközlők kiadása

Információszolgáltatás

Éves könyvvizsgálati egyenlegközlők kiadása

Központi Hitelinformációs Rendszerből történő adatszolgáltatás

Módosítások

Szerződés átruházása, fizetési ütemezés átstruktúrálása
futamidejének hosszabbítása, biztosíték és finanszírozott eszköz
módosítása
Szerződés tőkeösszegének szerződéstől eltérő résztörlesztése

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, de törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, de
min. 50.000 Ft
min. 200,00 EUR

Szerződésből fennálló hátralévő teljes tartozás előtörlesztése, a
futamidő első 24 hónapjában

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, de törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, de
min. 50.000 Ft
min. 200,00 EUR

Szerződésből fennálló hátralévő teljes tartozás előtörlesztése, a
futamidő első 24 hónapját követően

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 3%-a, de törlesztésre kerülő tőkeösszeg 3%-a, de
min. 50.000 Ft
min. 200,00 EUR

Problémakezelés

Ügyfél adatainak módosítása, határidőben történő jelzés esetén

díjmentes

díjmentes

Ügyfél adatainak módosítása, határidő elmulasztása esetén

5.000 Ft / alkalom

15,00 EUR / alkalom

Finanszírozott eszköz használati jogának utólagos módosítása

27.500 Ft / alkalom

90,00 EUR / alkalom

Fizetési felszólítás küldése levélben

1.100 Ft / szerződés

5,00 EUR / szerződés

11.000 Ft / bankszámla

35,00 EUR / bankszámla

Azonnali felmondás költsége

55.000 Ft / szerződés

220,00 EUR / szerződés

Behajtási tevékenységek díja, igénybe vett szolgáltatás díjain felül

25.000 Ft / szerződés

75,00 EUR / szerződés

Biztosítási díj továbbszámlázása díjnemfizetés miatt

5.000 Ft / szerződés

15,00 EUR / szerződés

Azonnali inkasszóval történő beszedés díja

A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét, amely a számlázáskor a mindenkori hatályos törvényi rendelkezések szerint kerül felszámításra.
Jelen hirdetmény szerinti díjak 2019. április 1-től érvényesek. A hatályos hirdetmények megtekinthetők a https://www.dllgroup.com/hu/hu-hu linken a Közzétételek
menüpont alatt (amely a weboldal alján található), illetve nyomtatott formában elérhetők a De Lage Landen Finance Zrt. ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében
(1133 Budapest, Váci út 76. 1. épület V. emelet).

