
Természetes személy Vállalkozások*

(fogyasztó) (fogyasztónak nem minősülő személyek)

Devizabázis módosítása - Fennálló tőketartozás 5%-a, maximum 50.000 Ft

Számlázási devizanem módosítása - 50.000 Ft

Átütemezés, fizetési haladék, moratórium
Fennálló tőketartozás 1%-a, minimum 25.000 Ft, maximum 

50.000 Ft
Fennálló tőketartozás 5%-a, maximum minimum 50.000 Ft

Biztosíték, kezes módosítása

Szerződés átruházása

Fizetési esedékesség módosítása

Címváltozás, fizetési mód változtatása

Szerződéshez kapcsolódó casco konstrukció módosítása 

(váltás cascos finanszírozásról casco mentesre vagy 

fordítva, casco feltételek változtatása)

Minden egyéb, ügyfél által kezdeményezett vagy a 

szerződés be nem tartásából következő módosítás

Ajánlat kiadása a szerződési feltételek módosításával 

együtt járó, az aktuális törlesztési tervtől való eltéréshez 

vagy a szerződés lezárásához kapcsolódóan (így 

különösen a szerződésátruházás, futamidő hosszabbítás, 

rész/teljes előtörlesztés, fixdíjas fizetés, moratórium stb.) 

(kalkulációs díj)

Egy naptári évben egyszer ingyenes, ezt követően 5.000 Ft 

szerződésenként, 2-nél több szerződés esetén 10.000 Ft, 

lezárás díjába beleszámít

Egy naptári évben egyszer ingyenes, ezt követően 5.000 Ft 

szerződésenként, 2-nél több szerződés esetén 10.000 Ft, 

lezárás díjába beleszámít

Részleges v. teljes előtörlesztés 

Az előtörlesztett összeg 1%-a,  ha az előtörlesztés időpontja 

és a lízingszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti 

időtartam meghaladja az egy évet.

Az előtörlesztett összeg 0,5%, ha az előtörlesztés időpontja 

és a lízingszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti 

időtartam nem haladja meg az egy évet.

A díj azonban nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja 

és a lízingszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti 

időtartamra fizetendő kamat összegét az előtörlesztés 

időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.

Díjmentes, ha 12 hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által 

teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a 200.000 

Ft-ot.

Előtörlesztett összeg 5%-a, minimum 50.000 Ft

A futamidő utolsó 6 hónapjában az előtörlesztett összeg 5%-

a, maximum 15.000 Ft

Számlamásolat

Egyéb, szerződéshez kapcsolódó dokumentum másolata

Engedélyek,  nyilatkozatok, hozzájárulások, igazolások, stb. 

kiadása (futamidő alatt)

Egyenlegközlő kiadása

Folyószámla-kivonat, tőke-kamat bontás

Azonnali felmondás díja

Fizetési felszólítás (levél)

Fizetési értesítés (SMS)

Inkasszó (beszedési megbízás) - 5.000 Ft

Behajtással/követeléskezeléssel, felmondással, 

birtokbavétellel, értékbecsléssel és újraértékesítéssel 

(helyszíni kiszállás, tisztítás, javítás, szállítás, műszaki 

állapotfelmérés, eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga, átírási 

illeték, tárolás, stb.) kapcsolatos költségek

Felmerült költségek számla alapján történő továbbterhelése Felmerült költségek számla alapján történő továbbterhelése

Hitelbiztosítéki nyilatkozattal kapcsolatos adminisztrációs díj

Postai csekkes fizetési mód

Finanszírozott gépjárművel kapcsolatos biztosítás 

megkötésére, meglévő biztosítás bemutatására történő 

felszólítás (2. felszólító levél)

Biztosítási díj ügyfél helyett történő megfizetése

Díjfizetési igazolás, nemzetközi zöldkártya, szerviz 

meghatalmazás pótlása

Eszközmonitoring díj, értékbecslés

Dokumentumok kiadása

Hirdetmény

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. által 2018. december 1. napján, illetve azt követően kötött pénzügyi lízing finanszírozási 

szerződéseire vonatkozó díjjegyzéke

Személy és kishaszon-gépjármű (3,5 t alatt) finanszírozás

Hatálybalépés: 2022. július 1.

Díjfajta

Szerződés módosítása

50.000 Ft

Fennálló tőketartozás 5%-a, maximum 50.000 Ft

500 Ft

díjmentes

50.000 Ft Ft

50.000 Ft Ft

Előtörlesztés

300 Ft / fizetési esedékesség

Ingyenes a másolatkérés hónapjában vagy az azt megelőző hónapban kiállított számlákra vonatkozóan, 5.000 Ft / db egyéb 

esetben

5.000 Ft / dokumentum

10.000 Ft / finanszírozási szerződés

1.000 Ft / finanszírozási szerződés 

(Egy évben egyszer ingyenes)

5.000 Ft / finanszírozási szerződés 

(A folyószámla-kivonat egy évben egyszer ingyenes)

Fizetési késedelem és felmondás

Fennálló tőketartozás 5%-a, minimum 50.000 Ft, plusz felmerült költségek számla alapján történő továbbterhelése

2.000 Ft (1. felszólító), 3.000 Ft (2. felszólító),

500 Ft  / db

Egyéb
Jogszabályban meghatározott

illeték, díj

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

* Jogi személy, egyéni cég, egyéni vállalkozó, őstermelő, ÖCSG, egyéb fogyasztónak nem minősülő jogalany

5.000 Ft

Biztosítási díj továbbterhelése

10.000 Ft

Felmerült költségek számla alapján történő továbbterhelése

Megjegyzések: 

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


