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HIRDETMÉNY 

 

a Multifaktoring Zrt. által az Aranytömb Kft. – mint közvetítő - útján nyújtott 

pénzkölcsön és hitelügyletekkel összefüggésben alkalmazott díjakról és költségekről 

 

Alkalmazandó 2018. január 1. napjától 

 

 

Az Aranytömb Kft. (székhely: H-1027 Budapest, Medve utca 25-29.; cégjegyzékszám: 01-09-892091) a 

Multifaktoring Zrt. (székhely: H-1027 Budapest, Medve utca 25-29.; cégjegyzékszám: 01-10-044925) által 

nyújtott – a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott - kézizálog fedezet mellett történő 

zálogkölcsönt közvetíti, így tehát az Aranytömb Kft. – mint a Hpt. 10. § (1) bekezdés szerinti függő kiemelt 

közvetítő – a Multifaktoring Zrt. képviseletében jár el. 

 

 

I. Futamidő, türelmi idő, a kölcsön összege 

A Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) zálogkölcsönt a 

következő kondíciók mellett nyújt: 

 

• Futamidő: 90 nap (mely naptári napot jelent) 

A futamidő meghosszabbítására a futamidővel megegyező hosszúságú időszakokra kerülhet 

sor. 

• Türelmi idő: 30 nap (mely naptári napot jelent) 

Amennyiben a futamidő vagy a türelmi idő vasárnapra vagy munkaszüneti napra vagy olyan 

napra esik, amikor a zálogjegyet kiállító zálogfiók zárva tart, a határidő az ezt követő első 

munka- és nyitvatartási napon jár el. 

• A kölcsön legkisebb összege: 500 HUF 

• A kölcsön maximális összege: egy zálogjegyen legfeljebb 3.600.000 HUF 

• A kölcsön összege csak 5 HUF egész többszöröse lehet. 
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II. Kamat, díjak, költségek 

A Társaság zálogkölcsön szolgáltatásokkal összefüggésben a következő díjakat, költségeket 

jogosult felszámítani (a díjak érvényesítése során a zálogosítás napja az 1. nap): 

 

Megnevezés Mérték Megjegyzés 

Kezelési díj egyszeri 3,00 % 

vagy 

a zálogkölcsönnek és járulékainak a futamidő 
első tíz (10) napjában (a 10. napot is 
beleértve) történő visszafizetése (kiváltás) 
esetén – a számítás során a zálogosítás napja 
számít az első (1.) napnak 

egyszeri 5,50 % a zálogkölcsönnek és járulékainak a futamidő 

tizenegyedik (11.) napján vagy azt követő 
visszafizetése (kiváltás) esetén – a számítás 
során a zálogosítás napja számít az első (1.) 
napnak 

Kamat 

(rögzített hitelkamat) 

évi 12,69 % A Társaság zálogkölcsönnek és 
járulékainak a futamidő első harminc 
(30) napjában (a 30. napot is beleértve) 
történő visszafizetése (kiváltás) esetén 
ügyleti kamatot nem érvényesít. 

Késedelmi kamat nem kerül alkalmazásra (0%) 

Kezelési pótdíj egyszeri 0,00 % 

vagy 

a zálogkölcsönnek és járulékainak a 
lejárat napját követő visszafizetése 
(kiváltás) esetén a futamidő lejártát 
követő naptól kerül felszámításra, ha a 

késedelmes napok száma 1-3 nap 

egyszeri 4,00% 

vagy 

a zálogkölcsönnek és járulékainak a 
lejárat napját követő visszafizetése 
(kiváltás) esetén a futamidő lejártát 
követő naptól kerül felszámításra, ha a 

késedelmes napok száma 4-15 nap 

egyszeri 6,00 % 

vagy 

a zálogkölcsönnek és járulékainak a 
lejárat napját követő visszafizetése 

(kiváltás) esetén a futamidő lejártát 
követő naptól kerül felszámításra, ha a 
késedelmes napok száma 16-30 nap 

egyszeri 8,00 % 

 

a zálogkölcsönnek és járulékainak a 
lejárat napját követő visszafizetése 
(kiváltás) esetén a futamidő lejártát 
követő naptól kerül felszámításra, ha a 
késedelmes napok száma több, mint 30 
(a zálogtárgy kényszerértékesítésre 

történő leválogatásáig terjedő 
időszakra) 

Prolongálás díja nem kerül alkalmazásra (0%) 

Letiltás díja nem kerül alkalmazásra (0%) 

Értékesítési költség nem kerül alkalmazásra (0%) 
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III. Kedvezmények 

A folyósított zálogkölcsön összegétől függően a Társaság a II. pontban meghatározott 

kamathoz és kezelési pótdíjhoz viszonyítva kedvezményesebb kamatot és kezelési pótdíjat 

számít fel a következők szerint: 

 

Folyósított zálogkölcsön összege (HUF) Kedvezmény mértéke (%) 

   500.000 –    999.999 10 

1.000.000 – 1.499.000 12 

1.500.000 – 1.999.999 15 

2.000.000 -  20 

Amennyiben a jelen pontban írt kedvezmény alkalmazandó, úgy a II. pontban írt díjak helyett 

a jelen pontban írt kedvezménnyel csökkentett díj alkalmazandó (így például 600.000 Ft 

összegű zálogkölcsön esetén az ügyleti kamat évi 12,69 % helyett 0,9 x 12,69 %. 

 

IV. Teljes hiteldíj mutató (THM) 

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény („Fhtv.”) és a a teljes hiteldíj 

mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. 

rendelet („THM Rendelet”) értelmében a teljes hiteldíj mutató (THM) az a belső megtérülési 

ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és 

díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel. A THM 

számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a kölcsönszerződés a kölcsönszerződés szerinti 

futamidő alatt a kölcsönszerződés szerint kerül teljesítésre (tehát a zálogtárgyat az adós a 

futamidő végén kiváltja, és ekkor kerül a kölcsön tőkeösszege és valamennyi járuléka – 

kamat, díj, stb. - megfizetésre). A THM számítására vonatkozó további szabályokat a Társaság 

Zálog Üzletszabályzata tartalmazza.  

Az Fhtv. 17/A. § (2) bekezdése alapján – a jelen szabályzat módosításának elfogadásakor - 

kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja 

meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. A THM maximális értékét a 

mindenkori jogszabályi előírások határozzák meg, azok változása nem igényli a jelen 

szabályzat módosítását. 

A Társaság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a következő reprezentatív példával 

mutatja be az általa kínált zálogkölcsön termék teljes hiteldíj mutató értékét: 

Egy 10.000 HUF kölcsönösszegű, 90 napos futamidejű, rögzített (évi 12,69%) ügyleti 

kamatozású zálogkölcsön futamidő végén (90. napon) történő kiváltása esetén az ügyfél a 

következő összegeket tartozik a Társaságnak megfizetni: 

ügyleti kamat:    313 HUF 

kezelési díj:    egyszeri 5,50% (550 HUF) 

összes fizetendő kamat és díj:  863 HUF 

Ebben az esetben a kölcsön teljes hiteldíj mutatója évi 39,89%. 

 

A jelen hirdetményben foglalt tájékoztatás nem teljes körű, a Társaság által nyújtott 

zálogkölcsön további feltételeit a Zálog Üzletszabályzat és az Általános Üzletszabályzat 

tartalmazza. 


