HIRDETMÉNY
a Budapest Bank Zrt. által folyósított gépjárművásárláshoz kapcsolódó Hitelhez és Pénzügyi lízinghez
kapcsolódó díjtételekről a 2014.03.15. után fogyasztóval kötött ügyletekre
Hatályos: 2017. július 5-től

DÍJAK
Zárlati díj

2,8

A fenti díjak terhelése a „A BUDAPEST BANK ZRT.
GÉPJÁRMŰVÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL NYÚJTÁSÁRA,
ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA”
17.3. pontja alapján történik.

6 232 Ft

Fix kamatozású szerződés kiegészítő
zárlati díja 13

Részleges előtörlesztési díj

8

Fix kamatozású szerződés kiegészítő
részleges előtörlesztési díja 13
7

Szerződés módosítási díj
Casco-mentesre módosítás egyszeri
3
díja
Casco-mentesre módosítás
3,5
kamatfelára
4
Üzembentartói engedély díja
1, 10
Engedélyek díja
4
Taxi engedély díja
Hiteles másolat díja
Fizetési hátralék miatti I. felszólítás
6
díja
Fizetési hátralék miatti II. felszólítás
6
díja
Hitelfedezeti biztosítási szolgáltatás
díja
A havi törlesztő részlet %-ában.
14
Fix forrás megszűnés díja
KÖLTSÉGEK
Készpénz átutalási megbízás (csekk)
díja

3%

6 232 Ft
3%

12 036 Ft
54 162 Ft
2%
24 072 Ft
3 610 Ft
24 072 Ft
1 805 Ft
79 Ft

1 Üzembentartói és taxi engedélyen kívül egyéb engedélyek díja.
2 Abban az esetben, ha ügyfelünk a lejárat előtt, a zárlati díj
megfizetése mellett, teljes előtörlesztéssel lezárja a szerződését
(lezárásnak minősül, amikor az ügyfél Budapest Autó
által nyilvántartott követelése megfizetésre kerül) , de a tartozás
megfizetését követő 90 napon belül saját nevében egy másik
autóra új finanszírozási szerződést köt cégünkkel, úgy a Budapest
Bank Zrt. az új finanszírozási szerződésben a zárlati díjjal azonos
értékű jóváírást ad részére. A zárlati díj jóváírásának feltétele, hogy
az új finanszírozási szerződés alapján a finanszírozás folyósítása
megtörténjen a 90 napon belül.
3 Az Üzletszabályzat 12.2. pontja alapján.
4 Hitelfolyósítás után benyújtott kérelemre.

501 Ft
"A" csomag: 3%
"B" csomag: 4%
"C” csomag: 6%
3%
A Magyar Posta
pénzforgalmi
szolgáltatásainak díjairól
szóló HIRDETMÉNY 1.1.2.
11
pontja szerint

Vagyonvédelmi- és behajtási
szolgáltatás díja

50 749 Ft

Hitelbiztosítéki nyilvántartás
12
bejegyzés költség

A hitelbiztosítéki
nyilvántartás részletes
szabályainak
megállapításáról
18/2014. (III. 13.) KIM
rendelet 40.§ (2)
bekezdésében
meghatározott összeg

5 A Casco-mentesség kamatfelára megnöveli a Szerződés ügyleti
kamatlábát.
6 Az Üzletszabályzat 17.3. pontja alapján egyéb, a Szerződés nem
tervszerű teljesülésével kapcsolatban felszámításra kerülő díj.
7 Az első esedékesség előtt az első esedékesség módosítás
díjmentes.
8 A DU708/L3, DG708/L2, DHU708/L3, DHG708/L2, DEU708/L3,
DEG708/L2, DHG708/L3 kondíció kódú szerződések esetén nem
kerül felszámításra.
9 A tranzakció értéknapján befizetett összeg százalékában.
10 A Pénzügyi Lízingszerződés folyósítása előtt benyújtott kérelem
alapján a kiviteli engedély díjmentes.
11.https://www.posta.hu/static/internet/download/PUSZ_Penzfor
galmi_szolgaltatasok_dijai_20170101.pdf
12. 2014. június 21-től
13. Az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában, az alap díjon felül
fizetendő összeg.
14. Felmondással megszűnt fix kamatozású szerződések esetén. A
fix forrás idő előtti megszüntetésének rendkívüli díja. A felmondás
időpontjában fennálló tőketartozás százalékában.

THM: 0 –24,9%*
*A Hpt. szerint fogyasztónak minősülő ügyfelekkel 2012. április 1.
napját követően kötött szerződések esetében a THM legmagasabb
mértéke nem haladja meg a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló
2009. évi CLXII. törvényben meghatározott legmagasabb mértéket.
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