Kondíciós lista Lakossági és vállalati ügyfelek részére 750.000 EUR finanszírozott összeg felett

HYPO Alpe-Adria Leasing Zrt.
Kondíciós lista (Kölcsönszerződés)
Kondíciós lista lakossági és vállalati ügyfelek részére 750.000,- EUR finanszírozott összeg felett
Érvényes: 2009. január 7.

Díj megnevezése

Díj mértéke

Megfizetés módja

Szerződés kötéssel összefüggésben felszámítható díjak
Bírálati díj

Szerződéskötési díj
Folyosítási díj
Kezelési díj
Rendelkezésre tartási díj

Finanszírozási igény 0,1%-a
A finanszírozási kérelem befogadásakor a
(minimum 1500 EUR, vagy 2220 CHF) Finanszírozási igény%-ban
Finanszírozási igény 0,1-1%-a
A szerződés megkötésekor a szerződött összeg
(minimum2000 EUR vagy 2960 CHF)
%-ban
konstrukciotól függően
A szerződés megkötésekor a szerződött összeg
0
%-ban
A szerződés megkötésekor a szerződött összeg
0
%-ban
Konstrukciótótl függően (minimum az Havonta, a le nem hívott finanszírozott összeg
éves ügyleti kamat időarányos része) után számított éves kamat arányos része

Szerződés módosítási díjak
Kezelési költség
Előtörlesztés
Végtörlesztés (A szerződés futamidő előtti
lezárása) Lezárási díj
Szerződés átvállalása
Futamidő módosítás
Ütemezés módosítás (Átütemezési díj)
Címváltozás átvezetése
Névváltozás átvezetése
Ügyintézési díj
Egyedi bizonylatok kiállításának díja
A szerződés valutáris alapjának megváltoztatása
Kintlévőségkezelési eljárás díja
Szerződés felmondás utáni visszaállításának díja
Második fizetési felszólítás díja
További fizetési felszólítások díja
Késedelmi kamat

0

minden kamatperiódus utolsó napján
esedékes

2%

A szerződémódosítás aláírásakor a Fennálló
tőke %-ban Alkalmanként

2%

Az előtörlesztési összeg befizetésével egyidőben
a fenálló tőketartozás után

2000 EUR vagy 2960 CHF

Az igény bejelentésével egyidőben
A szerződémódosítás aláírásakor a Fennálló
1% (min. 1000 EUR vagy 1480 CHF)
tőke %-ban Alkalmanként
A szerződémódosítás aláírásakor a Fennálló
1% (min. 1000 EUR vagy 1480 CHF)
tőke %-ban Alkalmanként
Díjmentes
Díjmentes
300 EUR vagy 444 CHF

Alkalmanként a kérelemmel egyidőben

30EUR vagy 45 CHF

Alkalmanként a kérelemmel egyidőben

Nem lehetséges
Egyedi
2 % (min. 2000 EUR vagy 2960 CHF) Alkalmanként a kintlévőség %-ban
40 EUR vagy 60 CHF
180 EUR vagy 265 CHF
a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszerese

első alkalommal a felszólítással egyidőben
alkalmanként a felszólítással egyidőben

Szakértői díjak
Térképmásolat beszerzése

3 510 Ft

Takarnet nem hiteles tulajdoni lap lekérdezés

2 510 Ft

Lekérdezéskor a Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.nek (Közvetített szolgáltatás)

ÜGYFÉLTUDAKOZVÁNY
A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, korábbi nevén BAR) nyilvántartásba vételről szóló információ kérése Ügyféltudakozvánnyal
4.000,- Ft (ÁFA mentes)
A díjakat EUR-alapú finanszírozás esetén EUR-ban, míg CHF alapú finanszírozásnál CHF-ban kell megfizetni.
A forintban (HUF) felmerülő költségeket forintban (HUF) kell megfizetni.
Jelen kondíciós lista a HYPO Alpe Adria Leasing Zrt. Kölcsön Üzletszabályzatának elválaszthatatlan része, azzal együtt képez egészet.
A Kondíciós Listában használt fogalmak és kifejezések magyarázatát az Üzletszabályzat tartalmazza.

