HIRDETMÉNY 2016.07.01-től
FUTAMIDŐ

Arany, ezüst ékszerekere, tárgyakra folyósított
záloghitelek díjtáblázata

30 nap

90 nap

180 nap

Hitel összege a becsérték %-ában

76,0%

76,0%

55,0%

1,90%

5,60%

7,50%

Kezelési költség (zálogba adás, ill. a hosszabbítás napján
esedékes)

Kamat - éves (a zálogkölcsön teljes időtartamára, napi

9,9%

kamatszámítással)

Kamatkedvezmény: a 30 napos futamidejű záloghitelnél 10 napon belüli kiváltás esetén a kamat 0%, amennyiben
a 10. nap munkaszüneti napra esik, a kamatmentes fizetés határideje az azt megelőző munkanap.

3,5%

Prolongációs díj (hosszabbítás napján esedékes)

Késedelembe esés esetén fizetendő díjtételek
1,5%

Késedelmi pótdíj: (a türelmi idő 2. napjától, 7 naponta)
Késedelmi kamat - éves (a türelmi idő 2. napjától, napi

19%

kamatszámítással)

39,56%

Teljes Hiteldíj Mutató

39,49%

29,20%

FUTAMIDŐ
Befektetési aranyra folyósított záloghitelek díjtáblázata
30 nap

90 nap

Hitel összege a becsérték %-ában

76,0%

76,0%

Kezelési költség (zálogba adás, ill. a hosszabbítás napján esedékes)

1,90%

5,60%
9,9%

Kamat - éves (a zálogkölcsön teljes időtartamára, napi kamatszámítással)

Kamatkedvezmény: a 30 napos futamidejű záloghitelnél 10 napon belüli kiváltás esetén a kamat 0%, amennyiben
a 10. nap munkaszüneti napra esik, a kamatmentes fizetés határideje az azt megelőző munkanap.

3,5%

Prolongációs díj (hosszabbítás napján esedékes)

Késedelembe esés esetén fizetendő díjtételek
Késedelmi pótdíj: (a türelmi idő 2. napjától, 7 naponta)

1,5%

Késedelmi kamat - éves (a türelmi idő 2. napjától, napi kamatszámítással)

19,0%

Teljes Hiteldíj Mutató

39,56%

39,49%

Az egy zálogkölcsön szerződés alapján folyósítható zálogkölcsön minimális összege: 500 Ft, maximimális
összege 3.000.000 Ft. A zálogkölcsön szerződésekre a fent részletezett díjakon felül egyéb díj, kamat,
vagy költség nem kerül felszámításra. Kamatszámítás módja: mindenkori tőke x naptári napok száma x
kamatláb (%) / 360. A zálogkölcsönszerződés a türelmi idő lejárata előtt bármikor meghosszabbítható,
vagy módosítható. Ennek feltétele az addig felmerült díjak és kamatok, illetve az új zálogkölcsön
szerződés díjainak a megtérítése. Kényszerértékesítés megtörténte előtt 30 nappal a Hitelező az adóst
Hirdetmény útján értesíti. Kényszerértékesítés esetén értékesítési költség nem kerül felszámolásra.
Hitelező a vételárnak zálogtartozást meghaladó részét az adósnak - az általa készített elszámolás alapján 5 éven belül kiadja.

Példa: 50.000 Ft hitelösszeg 30 napos futamidőre történő felvétele esetén a kifizetett összeg 49.050 Ft, a
30. napon történő kiváltás (törlesztés) esetén a költségek: kamat: 415 Ft, a kezelési költség: 950 Ft, a
visszafizetendő kölcsönösszeg és a felmerült díjtételek együttes összege: 50.415 Ft, a THM: 39,56%
Jelen Hirdetményt 2016. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Pécs, 2016. június 15.
Aurita Zrt.

