HIRDETMÉNY
az Örkényi Takarékszövetkezet által 2015.02.09.-től a HITELEKRE
felszámított egyéb költségekről
Költség
Hitel előkészítési díj

Hitelbírálati díj

Hitelkeret beállítási díj

Értékbecslés
költsége

Helyszínelési díj

Adós felszólítás díja

Kezes felszólítás díja

Mérték

5.000.- Ft

Az igényelt kölcsön
1%-a, min. 1.000.- Ft,
max.150.000.- Ft

Esedékesség
A hitelkérelem
benyújtásakor a
Takarékszövetkezet
pénztáránál
készpénzben
fizetendő.
50 %-a a kérelem
benyújtásakor a
Takarékszövetkezet
pénztáránál
készpénzben
fizetendő, 50 %-a a
hitel folyósításakor a
jóváhagyott
hitelösszegből kerül
levonásra.

Jellemző
Valamennyi olyan hitel
esetében felszámításra
kerül, amelynél
ingatlanfedezet kerül
bevonásra.
Valamennyi lakosságiés vállalkozói hitel
esetében felszámításra
kerül.
A hitelkérelem
elutasítása esetén a díj
nem kerül
visszafizetésre.

Valamennyi lakosságiés vállalkozói hitel
esetében felszámításra
kerül.
Ingatlan fedezetű hitelek esetében kerül felszámításra.
A Takarékszövetkezet és az Értékbecslő közötti megállapodás alapján
közvetlenül az Értékbecslő részére fizetendő az ingatlan értékbecslés
időpontjában. mértéke: 22.000 Ft/ingatlan.
Azon hiteltermékek
esetében kerül
A helyszínelést
felszámításra,
megelőzően a
melyeknél a hitel
Takarékszövetkezet
felhasználása
10.000.- Ft / alkalom
pénztáránál
hitelcélhoz kötött, amit
készpénzben
a Takarékszövetkezet a
fizetendő.
kölcsönszerződés
alapján jogosult a
helyszínen ellenőrizni.
Az adós felszólítás
díjával a
A felszólító levél
Takarékszövetkezet az
postára adásával
Adós hitel-elszámolási
1.000 Ft/adós
egyidejűleg esedékes. számláját a megterheli,
ezért a díj a
hiteltartozást növeli.
Az kezes felszólítás
díjával a
A felszólító levél
Takarékszövetkezet az
postára adásával
Adós hitel-elszámolási
1.000 Ft/kezes
egyidejűleg esedékes.
számláját megterheli,
ezért a díj a
hiteltartozást növeli.
A szerződött
hitelösszeg 0,5%-a

A havi
törlesztőrészletben
fizetendő.
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Jogász által készített
felszólítás díja

Késedelmi kamat

Hitel újratárgyalási díj

Hozzájárulások, igazolások
kiadása az ügyfél kérésére

Egyenlegközlés díja

1.500 Ft/hitelszereplő

A felszólító levél
postára adásával
egyidejűleg esedékes.

6%

A fizetési késedelem
első napjától
esedékes, adós
hiteltartozását növeli;
megfizetése a
hiteltörlesztéssel
történik.

20.000.- Ft

2.000 Ft/hitel/db
archív anyagból:
5.000 Ft/hitel/db

5.000 Ft/hitel/db

A kérelem
benyújtásakor a
Takarékszövetkezet
pénztáránál
készpénzben
fizetendő.

Az igazolás kiadására
vonatkozó kérelem
benyújtásakor a
Takarékszövetkezet
pénztáránál
készpénzben
fizetendő.
A hitel egyenleg
igazolására
vonatkozó kérelem
benyújtásakor a

A jogászi felszólítás
díjával a
Takarékszövetkezet az
Adós hitel-elszámolási
számláját megterheli,
ezért a díj a
hiteltartozást növeli.
Késedelem esetén
mind a késedelmi,
mind az ügyleti
kamat
felszámításra kerül.
Mértéke nem
haladhatja meg a
hitelszerződésben
kikötött ügyleti
kamat
másfélszeresének
legfeljebb 3
százalékponttal
növelt mértékét, és
nem lehet
magasabb, mint a
hitelszerződésekre
a meghatározott
teljes hiteldíj
mutató maximális
mértéke.
A díj halaszásra,
prolongációra,
valamint
törlesztőrészletmódosításra vonatkozó
kérelmek esetében
kerül felszámításra. A
kérelem érdemi
bírálata a díj
befizetését követően
lehetséges.
Amennyiben a kérelem
elutasításra kerül, a díj
nem kerül
visszafizetésre. Azon
hitelügyleteknél, ahol
az átütemezésre
vonatkozó kérelem
első alkalommal
történik, vagy
lakossági –
lakóingatlan fedezet
mellett nyújtott a hitel nem kerül
felszámításra.
Archív anyagból kerül
kiállításra az igazolás,
amennyiben ahhoz
tárgyet megelőző
évinél régebbi adatokra
van szükség.
Abban az esetben kerül
felszámításra, ha a
Takarékszövetkezet az
ügyfél kérésére
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Takarékszövetkezet
pénztáránál
készpénzben
fizetendő.

Éves zárlati díj

Hitelzárlati díj

2004.05.01-től
befogadott hiteleknél:
800.- Ft
2009.02.01-től
befogadott hiteleknél:
1.000.- Ft
2004.05.01-től
befogadott hiteleknél:
800.- Ft
2009.02.01-től
befogadott hiteleknél:
1.000.- Ft

A havi törlesztő
részletben fizetendő.

Minden lakossági- és
vállalkozói hitel
esetében felszámításra
kerül.

Az utolsó törlesztő
részletben fizetendő.

Minden lakossági- és
vállalkozói hitel
esetében felszámításra
kerül.

10.000.- Ft / alkalom

A személyes
megkereséssel
egyidőben esedékes.

Üzleti beszámoló beszerzési díj

10.000.- Ft / alkalom

Az elektronikus
beszámoló
lekérdezésével
egyidejűleg esedékes

Kölcsönszerződés felmondásának
díja

2.000.- Ft

A kölcsönszerződés
felmondásakor
esedékes.

Eseti hitel controlling díj

igazolást állít ki a
fennálló
hiteltartozásról.
Naptári évente az első
igazolás kiállítása
díjmente.

A díj a behajtással
kapcsolatos személyes
megkeresés esetén
kerül felszámításra. A
díjjal a
Takarékszövetkezet az
Adós hitel-elszámolási
számláját megterheli,
ezért a díj a
hiteltartozást növeli.
Azon vállalkozói
ügyfelek részére kerül
felszámításra, akik a
megadott határidőig
nem nyújtják be előző
évre vonatkozó
beszámolójukat
A díjjal a
Takarékszövetkezet az
Adós hitel-elszámolási
számláját megterheli,
ezért a díj a
hiteltartozást növeli.

Örkényi Takarékszövetkezet
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