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Multifaktoring ZRt. által az elzálogosítás során alkalmazott díjtételekről 

Érvényes: 2016.07.01-től  
 

1, 90 napos futamidejű zálogkölcsön esetén alkalmazott díjtételek: 
- Türelmi idő: 30 nap, 

- Kezelési díj: a benntartózkodási idő függvényében a kölcsönösszeg százalékában: 

Benntartózkodási napok 

száma 

Kezelési díj % a kölcsönösszegre vetítve 

1-10 3,0 

11- 5,5 

 

- Kamat: a 30 napon belüli kiváltás kamatmentes. Amennyiben később történik a kiváltás a 

kamat mértéke évi 12,69 % naptári napokra, a kölcsönösszegre vetítve, a zálogba adás 

napjától számítva, 

- Késedelmi kamat: a futamidő lejártát követő naptól évi 0 % a kölcsönösszegre vetítve.  

- Késedelmes kiváltás esetén a futamidő lejártát követő naptól kezelési pótdíj kerül 

felszámításra az alábbiak szerint: 

 

Késedelmes napok száma Pótdíj % a kölcsönösszegre vetítve 

1-3 0,0 

4-15 4,0 

16-30 6,0 

31- (amennyiben még nem történt meg a 

leválogatás kényszerértékesítésre) 
8 

 

Futamidő összes költsége: 8,63 %, THM: 39,89 % 
(Példa: 10.000 Ft-os hitelösszegű zálogtárgy 90. napon történő kiváltása esetén 313 Ft kamat 

(éves fix kamat 12,69 %) és 550 Ft egyszeri kezelési költség (5,5 %) kerül felszámításra.  

Az összes fizetendő díj 863 Ft.) 

A futamidő számítása minden esetben a zálogba adás napjával kezdődik.  

Társaságunk a 90 napos futamidejű záloghitelezésnél alkalmazott alap üzleti kamatokat, valamint 

bármely futamidejű záloghitelezésből adódó késedelmi kamatot a naptári napok szerinti módszert 

alkalmazva a következő képlet alapján számítja ki: 

 

   tőke  x  kamatláb %  x  napok  száma 

              36 500 

2, A folyósított kölcsön összegének függvényében a kiváltáskor adott kedvezmények: 
 

Folyósított kölcsön összege (Ft) 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 

A kedvezmény alapja a kezelési díj kivételével a fizetendő díj, kamat, késedelmi kamat, 
kezelési pótdíj együttes összege.  
A visszafizetendő kölcsön nem alapja a kedvezménynek. 
 
Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a 30 napon belül történő kiváltás esetén kamatot 
nem számítunk fel.  
 
Üzletünkben díjat fizetni csak kiváltáskor kell. 
 

Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. 


