Hirdetmény
a kézizálog fedezete mellett nyújtott
pénzkölcsön feltételeiről
Érvényes: 2016. július 1. naptól

Zálogkölcsön futamideje:

30 vagy 90 nap

Türelmi idő:

30 napos futamidő esetén a zálogjegy lejárta után 30
nap, 90 napos futamidő esetén 60 nap.

Hosszabbítás/szerződésmódosítás
feltétele:

Az egy zálogtárgyra nyújtható kölcsön
mértéke:
Egy ügyfélnek folyósítható zálogkölcsön
maximális összege:
Egy ügyfélnek folyósítható zálogkölcsön
minimális összege:

Kamat, kezelési költség - valamint késedelem esetén
késedelmi kamat és tárolási díj -, továbbá a
hosszabbítási díj megfizetése. Az előzőeken túl egyéb
módosításért (pl.: fedezetcsere, stb…) további
szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.
A becsérték 70%-a.
1.200.000,- Ft.
Ettől eltérni egyedi esetekben sem lehetséges.
2.500,- Ft

Kerekítési szabály:

A kölcsön összege 100 Ft-ra kerekítésre kerül

Kényszerértékesítés:

A türelmi idő lejárta után a zálogtárgyak
kényszerértékesítésre
kerülnek.
A
kényszerértékesítéssel összefüggésben további díjtétel
nem kerül felszámításra.

Az ügyfél által fizetendő díjak
A THM 1 hónapos futamidő és 1.200.000.- Ft kölcsönösszeg esetén 39,80 %
A THM 3 hónapos futamidő és 1.200.000.- Ft kölcsönösszeg esetén 39,81 %
A THM a futamidő végén történő egyösszegű törlesztéssel került meghatározásra.


Zálogkölcsön kamata: rögzített (fix) évi 6 %, lejáratkor a tőketörlesztéssel együtt esedékes.
Kamatszámítás módja: kölcsönösszeg x kamatszázalék / 360 = 1 napra jutó kamat
1 napra jutó kamat x a kamatnapok száma



Késedelmi kamat: rögzített (fix) évi 6 %, mely az alapkamaton felül a késedelmes napok után
kerül felszámításra.



Kezelési díj
30 napos futamidő esetén
- az aranytárgy beadásakor: egyszeri, a kölcsönösszeg 2,23 %-a,
- hosszabbítás esetén: egyszeri, a kölcsönösszeg 5,23 %-a.
90 napos futamidő esetén
- az aranytárgy beadásakor: egyszeri, a kölcsönösszeg 6,55 %-a,
- hosszabbítás esetén: egyszeri, a kölcsönösszeg 9,55 %-a.
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Tárolási díj
A kölcsön lejáratától a kiváltás illetve kényszerértékesítés időpontjáig számolva, minden
megkezdett hónapra a kölcsönösszeg egyszeri 3 %-a.
Egy 100.000 Ft összegű zálogkölcsön díjai példán keresztül

Megnevezés
Folyósított kölcsön összege
Folyósításkor fizetendő kezelési díj
Lejáratkor fizetendő kamat
A kölcsön teljes díja (kamat+kezelési
díj)
A teljes hiteldíj mutató (Thm)

30 napos futamidő
esetén
100.000,- Ft
2.230,- Ft
500,- Ft

90 napos futamidő
esetén
100.000,- Ft
6.550,- Ft
1.500,- Ft

2.730,- Ft

8.050,- Ft

39,80%

39,81%

Egyéb tájékoztató
A Gyulai Takarékszövetkezet a kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtási
tevékenységet a „HP” Vállalkozás Szervező és Tanácsadó Kft. útján gyakorolja, az alábbi
zálogfiókokban:
 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u.4/B.
 6900 Makó, Széchenyi tér 14-16.
 5630 Békés, Széchenyi tér 8. fsz.1.
 5720 Sarkad, Kossuth u. 10-12.
A „HP” Vállalkozás Szervező és Tanácsadó Kft. a tevékenység folytatásakor a Felügyelet EI-270/2006. számú, az E-I-600/2007. számú, EN-I-452/2011. számú, az EN-I-1005/2011. számú,
és a H-EN-I-1361/2013. számú határozatai, valamint a hatályos Ügyrendi Szabályzat alapján
köteles eljárni.
A „HP” Vállalkozás Szervező és Tanácsadó Kft. – mint függő kiemelt közvetítő – a Gyulai
Takarékszövetkezet nevében és javára jár el, annak érdekeit képviseli.
 Felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt.39.
Telefon: 06-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 Felügyeleti engedélyszám: E-I-270/2006., E-I-600/2007., EN-I-452/2011., EN-I-1005/2011,
H-EN-I-1361/2013., H-EN-I-256/2016., amely az MNB honlapján http://felugyelet.mnb.hu/
elérhető és ellenőrizhető a határozatok és a piaci szereplők nyilvántartásában.
 A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.
A függő kiemelt közvetítő és az általa e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott
kárért a megbízó Gyulai Takarékszövetkezet felel.

Gyula, 2016.06.27.
Gyulai Takarékszövetkezet
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