
Díjfajta Összege  

Ajánlat a szerződés eredeti törlesztési tervtől való eltérésével illetve a 
szerződés átvállalásával kapcsolatban (hosszabbítás, rész/teljes 
előtörlesztés, fixdíjas fizetés, moratórium, cedálás) (kalkulációs díj) 

10.000 Ft, lezárás díjába beleszámít

Részleges v. teljes előtörlesztés - kölcsön Fennálló tőketartozás 5%-a, minimum 50.000 Ft

Részleges v. teljes előtörlesztés - pénzügyi lízing

A futamidő első felében: a törlsztésre kerülő tőke összeg 2%-a, minimum 
50.000 Ft

A futamidő második felében: a törlesztésre kerülő tőke összeg 1%-a, 
minimum 50.000 Ft 

A futamidő utolsó 6 hónapjában: 15.000 Ft

Devizabázis módosítása, számlázási devizanem módosítása 50.000 Ft
Biztosíték, kezes módosítása 50.000 Ft
Szerződés átruházása 50.000 Ft.
Fizetési esedékesség módosítása 500 Ft
Címváltozás, fizetési mód változtatása díjmentes
Szerződéshez kapcsolódó casco/vagyonbiztosítási konstrukció 
módosítása (váltás integrált biztosításról egyedileg kötött biztosításra 
vagy fordítva, biztosítási feltételek változtatása)*

50.000 Ft

Minden egyéb, ügyfél által kezdeményezett vagy a szerződés be nem 
tartásából következő módosítás (pl: átütemezés, fizetési haladék, 
moratórium, stb.)

50.000 Ft

Számlamásolat
Ingyenes a másolatkérés hónapjában vagy az azt megelőző hónapban 

kiállított számlákra vonatkozóan, 5.000 Ft egyéb esetben
Egyéb, szerződéshez kapcsolódó dokumentum másolata 5.000 Ft
Engedélyek kiadása 10.000 Ft
Egyenlegközlő kiadása 1.000 Ft
Folyószámla-kivonat, tőke-kamat bontás 5.000 Ft

Azonnali felmondás díja (előtörlesztési díj ezesetben nem fizetendő)
Fennálló tőketartozás 5%-a, minimum 50.000 Ft,  plusz felmerült költségek 

számla alapján történő továbbterhelése

Fizetési felszólítás (levél) 2.000 Ft (1. felszólító), 3.000 Ft (2. felszólító), 5.000 Ft (felmondó levél)

Fizetési felszólítás (SMS) 500 Ft
Inkasszó (beszedési megbízás) 5.000 Ft
Reaktiválás (szerződés újbóli hatálybaléptetése) 50.000 Ft
Értékbecslés, behajtás/követeléskezelés, birtokbavétel és 
újraértékesítés (helyszíni kiszállás, tisztítás, javítás, szállítás, műszaki 
állapotfelmérés, eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga, átírási illeték, 
tárolás, újraértékesítés)

Felmerült költségek számla alapján történő továbbterhelése

Hitelbiztosítéki nyilatkozattal kapcsolatos adminisztrációs díj **
Jogszabályban meghatározott

illeték, díj
Postai csekkes fizetési mód 300 Ft / fizetési esedékesség
Biztosítási díj ügyfél helyett történő megfizetése Biztosítási díj továbbterhelése + 5.000 Ft
Díjfizetési igazolás, nemzetközi zöldkártya, szerviz meghatalmazás 
pótlása 10.000 Ft
Monitoring díj, értékbecslés Felmerült költségek számla alapján történő továbbterhelése

UniCredit Leasing Hungary Zrt. által 2012. május 2. és 2014 március 15. között vállalkozásokkal kötött finanszírozási 

szerződéseire (pénzügyi lízing, kölcsön) vonatkozó díjjegyzéke

Nagyhaszon-gépjármű  (3,5 t felett) és gép/berendezés finanszírozás

Hatálybalépés: 2018. május 28.

Megjegyzések

HIRDETMÉNY

** A 2014.04.17-e után kötött szerződésekre vonatkozóan

1. A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, számlázáskor a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelő ÁFA kerül felszámításra.

2. Jelen Hirdetmény az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi.

*Beépített biztosítási konstrukcióról egyéb biztosításos konstrukcióra történő váltás kizárólag egyedi elbírálás útján, egyedileg megállapodott kondíciókkal lehetséges.

Előtörlesztés

Egyéb szerződés módosítása

Dokumentumok kiadása

Felmondás

Egyéb


