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HFB Kereskedőház Kft.
A zálogfiók címe: 5000 Szolnok, Kossuth L.űt17-23.

uInnBrnrnNv
A zátogkölcsönök feltételeiről
Hatátyos 2019.10.01 napjától

A pénzügyi intézmény neve: MagNet Magyar KözösségiBankZrt.
A kiemelt közvetítő neve: HFB Kereskedőház Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Kassai űt49.
Felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti nyilvántartás: H-EN-I-96/20l5.
Nvilvántartás ellenőrzése: www.mnb.hu

A HFB Kereskedőhaz Kft, kiemelt közvetítőként a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.,

rnint megbízó nevében és javára 1ár el, a megbízó érdekeit képviseli.
A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.

A jelen Hirdetményben foglalt kamatokon, díjakono költségeken felül a Kiemelt
közvetítő (zálogház) a kölcsönnel kapcsolatos továbbí, ügyfeleket terhelő díjat nem

számít fel.

I. DÍJAK, költségek
zúIogdíi u kölcsön ífutumideie alatt:

Katnctl; évi 24"^ - rögzített kamat, csedékessége a kÖlcsÖn

visszaf-izetésckor, legkesőbb a lcjáratakor

Ke:e lé,si költ.ség: 30 riapos futamidejű kölcsörrrról egyszeri 0,77"/o, esedékessége

a kölcsön folyósításakor
45 napos ftrtarnidejű kölcsönnél egyszeri 1,17o^, esedékessége

a kölcsön folyósításakor
90 napos futamidejű kölcsörrnél egyszeri 2,4l<'h, esedékessége

a kölcsön folyósításakor

Kamattlk, díiak. költsések a késetlelem esetén relmi idő alatt. ű záloptársv

kivűlttisukor:
Ktttltct Í .

késedelnti kantctt:
Késedelmi kez. költség

'|árolúsi díj:
Egvéb:

Prolongú!usi díj

évi24oÁ - rögzitett kamat
évi 39o/o

30 napos futamidejű kölcsönnél egyszeri
45 napos futamidejű kölcsönnél egyszeri
90 napos futamidejű kölcsönnél egyszeri
évi 0o/o késett napok után

3,30oÁ
3,30o^
3,30oÁ

liosszabbításkorílzctcndő cgyszcri 3,95ol,
A kölcsörr szerződés nlódosításának,
trleghosszabbításártak feltételeit a ,,Kézizá|og
üzlctsza b á l y zat" vona tk ozó pontj a Laríalmazz,a.

futamideje
kölcsön



Zdlogdíj, mely u THM részét képezi:

futamidő
kamat a

futamidőre

kczelési
költség a

íutarrridőre
THM

30 rrap z,00oÁ 0,'77o/o 39,8o^

45 nap 3,00oÁ |.l],,Á 39,8oh

90 nap 6,00oÁ 2.4|% 39,8oÁ

A THM-számítás során nem kerül íigyelembe vételre:
. késedeletrr alatt felszárrrított katrrat, késede lrrri katnat, díjak, kósedelmi kezelési

költsóg, tárolási díj
. prolongálási díj

A Hirdetményben említett valamennyi kamat, és egyéb díj, költség számításának az alapja a

kölcsönösszeg.
Kamatszámítás módja: (kölcsön összege x kamatláb x kamatnapok száma) l 360 naP

II. FEDEZET KÖRE
arany ékszer; ezüst ékszer; disztárgy, használati tárgy

III. FUTAMI_Dő
ZáIogtregy szerint
- 30 nap, vagy
- 45 nap,vagy
- 90 nap

u. rüBntlr Dő,q mtÁRAror KQvnrőnN
30 nap

V. KÖL aÉnrÉrp És
K ihelyezhető köl csön mértéke :

Futarrlidőtől függetlerrtil a becsérték'7 0 %-a.
A kölcsön alacsonyabb mértékbcn is megállapítható az tigyfól kórósérc, dc

nrinden esetben a tényleges becsértéket kell feltüntetni a záloglegyen,

kí he l1l ez hető kö l c s ön ös s ze ge :

A folyósított kölcsön minimum 1.000,- Ft.

A folyósítható kölcsön egy záloglegyre trraximurrr 1.000.000,- Ft,

A kölcsönt 100,_ Ft_ra kell kerekíteni a kerekítés szabályai szerint,

A Kienlelt közvetítő köteles ,,a pénzmosds és u terroriintus finans7,Írozúsa ntegelŐzésérű és

megakaclrílyoztístíról szóló 2017. évi LIU." törvény (továbbiakban: Pnrt,) alapján a

Háiornrnilliő-hatszázezer forintot el nem órő tigyleti rnegbízás esctén l4 § (1) szcrinti

adatokat rögzíteni, a Hárotrrmillió-hatszázezer forintot elérő vagy azí meglraladó iigyleti

r-negbízás esetén a pmt. 6, § (l) nregfeielő ügyfél-átvilágitási intézkedéseket elvégzni.
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vI. K É Nys zE RÉ nrÉ ras í rÉ s r uz Áu o tÁs,q
A kényszerértékesítés elszámolása aKézlzálog Kölcsön Üzletszabályzat 1,onatkozó pontjai
alapján törlónik.

VI I. RE PREZE NTATÍ V PÉ LDA

30 napos kölcsön esetén

kölcsön teljes összege

kií-rzetett összeg

rögzített karrrat. évi
kezelési költség egyszeri (lolyósitáskor levonva)

kölcsön futamideje

THM

visszaftzetésre kerülő összeg (kölcsön tőke + zá|ogdíj)

500 000 Ft
496 150 Ft

240^

0177o^,

30 nap
39,8oÁ

510 000Ft

45 napos kölcsön eseté4

kölcsön tcljcs összcge

kilizctett összeg

rögzítelt kamat, évi
kezelési költség egyszeri (folyósításkor levonva)

kölcsörr llrtamideje
THM

visszaflzetésre kerülő összeg (kölcsön tőke + zá|ogdíj)

500 000 Ft
494 150 Ft

24oh
l,|7oÁ
45 nap
39,8o^

515 000Ft

90 napos kölcsön esetén
kölcsörr teljes összege
kif-rzetett összeg

rögzítctt kamat, évi
kezelési költség egyszeri (folyósításkor levonva)

kölcsön tütarnideje

THM

visszafizetésre kerülő összeg (kölcsön tőke + kamat)

500 000 Ft
487 950 Ft

24rÁ
2,41oh

90 nap
39,8oÁ

530 000Ft
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