
 

HÍRDETMÉNY 
 

SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN FORINTBAN FELSZÁMÍTOTT DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK  

Megnevezés  Mérték  Megjegyzés 

szerződéskötési díj  maximum 500 000 Ft   

szerződésmódosítási díj maximum 500 000 Ft   

faktordíj:  maximum 5.00%  megvásárolt bruttó követelés után 

kamat: kamatbázis+2-12%   

minimumdíj:  360 000 Ft /év 

bevizsgálási díj: 15 000 Ft /vevő/év 

vevőlimit módosítási díj:  0.10%  minimum 30.000,-Ft maximum 100.000,-Ft 

szállítói limit módosítási díj:  0.10%  minimum 30.000,-Ft maximum 100.000,-Ft 

rendelkezésre tartási díj:  5.00%  /év 

biztosítási bevizsgálási díj:  25 000 Ft /vevő/év 

bizonytalan státuszú számlák 
díja:  

1 000 Ft /számla 

készpénzkezelési díj:  0.50%  minimum 35.000,-Ft 

folyósítási jutalék a 
szerződésben megjelölt 
bankszámlaszámra történő 
folyósítás esetén:  

0.10%  /folyósítás , minimum 1.000,-Ft 

folyósítási jutalék amennyiben 
ügyfél nem a Szerződésben 
megjelölt bankszámlaszámra kéri 
folyósítás indítását:  

0.15%  /folyósítás, minimum 1.000,-Ft plusz 10.000,-Ft 

VIBER folyósítás díja:  1.00%  
/folyósítás, minimum 50.000,-Ft maximum 

250.000,-Ft 

eseti információs díj:  5 000 Ft /kivonat 

hitelkamat:  15.00%  /év 

cégkivonat lekérési díj:  5 000 Ft  

Ügyvédi díj:  25 000 Ft /óra   

 

 

 

 

 

  



 

 

SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN EURÓBAN FELSZÁMÍTOTT DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK  

Megnevezés  Mérték  Megjegyzés 

szerződéskötési díj:  
maximum 2 000.00 

EUR  
  

szerződésmódosítási díj:  
maximum 2 000.00 

EUR  
  

faktordíj:  maximum 5.00%  megvásárolt bruttó követelés után  

kamat:  kamatbázis+2-12%    

minimumdíj:  1 440.00 EUR  /év  

bevizsgálási díj:  100.00 EUR  /vevő/év  

vevőlimit módosítási díj:  0.10% minimum 120 euró maximum 400 euró  

szállítói limit módosítási díj: 0.10% minimum 120 euró maximum 400 euró  

rendelkezésre tartási díj:  2.20%  /év  

biztosítási díj:  0.60%  /hó a biztosított követelésállomány után  

biztosítási bevizsgálási díj:  100.00 EUR  /vevő/év  

bizonytalan státuszú számlák 
díja:  

4.00 EUR  /számla  

készpénzkezelési díj:  0.50%  minimum 100 euró  

folyósítási jutalék T+0 
értéknappal:  

0.60%  /folyósítás, minimum 10 euró  

folyósítási jutalék T+1 
értéknappal bankon kívüli 
folyósítás esetén:  

0.175%  /folyósítás, minimum 10 euró  

folyósítási jutalék amennyiben 
ügyfél nem a Szerződésben 
megjelölt bankszámlaszámra 
kéri folyósítás indítását T+0 
értéknappal 

0.60%  /folyósítás, minimum 10 euró+ 40 euró  

folyósítási jutalék amennyiben 
ügyfél nem a Szerződésben 
megjelölt bankszámlaszámra 
kéri folyósítás indítását T+1 
értéknappal:  

0.175%  /folyósítás, minimum 10 euró+ 40 euró  

VIBER folyósítás  díja:  1.00%  
/folyósítás, minimum 50.000,-Ft maximum 
250.000,-Ft  

eseti információs díj:  25.00 EUR  /kivonat  

hitelkamat:  30.00%    

cégkivonat lekérési díj:  20.00 EUR    

Ügyvédi díj:  100.00 EUR /óra    

Eseti folyósítási jutalék (külön 
utalás) 

0,15% /folyósítás, minimum 10 euró+ 40 euró  

 

 


