PERUN Befektetési Holding Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-043209 sz. alatt

2017. JÚNIUS 26. NAPJÁTÓL
180 NAPOS FUTAMIDŐRE FOLYÓSÍTOTT
ZÁLOGKÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

HIRDETMÉNY
A 180 NAPOS FUTAMIDEJŰ ZÁLOGHITELEK DÍJTÉTELTÁBLÁZATA:
A futamidő alatt esedékes díjtételek:
Kezelési díj (szerződéskötés napján esedékes)

0,0%

Kamat (futamidőre számított teljes kamat) évi

26,0%

Előtörlesztési díj (előtörlesztés napján esedékes)

0,0%

Késedelmes visszafizetés esetén esedékes díjtételek:
Kezelési pótdíj (késedelmes időszakra):
a türelmi idő első napjától annak 7. napjáig

3,0%

ezt követően 7 naponként további

1,5%

Késedelmi kamat (a késedelmes időszakra számított teljes kamat) évi

42,0%

TELJES HITELDÍJ MUTATÓ:

27,7%

REPREZENTATÍV PÉLDA:
40.000 Ft kölcsönösszeg esetén a 180 napos futamidő mellett egyszeri, a folyósításkor esedékes 0% mértékű kezelési díj
kerül felszámításra. A kölcsön egy összegben, a futamidő alatt bármikor, legfeljebb a futamidő végén fizetendő vissza.
90 napon belüli kiváltás (teljes előtörlesztés) esetén kamat nem kerül felszámításra, a példabeli 40.000 Ft kölcsön 90 napon
belül történő visszafizetése esetén a visszafizetendő teljes összeg 40.000 Ft.
A futamidő végén a visszafizetendő teljes összeg 45.115 Ft. A kamat mértéke évi 26,0%. A példabeli kamatösszeg 5.115
Ft, a hitel teljes díja 5.115 Ft, a THM mértéke 27,7%.
90 napon belüli kiváltás (teljes előtörlesztés) esetén kamat nem kerül felszámításra.
Kezelési pótdíj nem kerül felszámításra, ha a lejáratot követő három napon belül a teljes kölcsön és járulékai
visszafizetésre kerülnek, avagy ha a kölcsön ezen időszakban prolongálásra kerül.
A 180 napos futamidejű kölcsön prolongálása 180 napos futamidőre nem lehetséges, a kölcsön prolongálása kizárólag a
Hitelezőnél a prolongálás időpontjában rendszeresített egyéb futamidők szerint történhet.
A jelen Hirdetmény kizárólag a SIÓ BRILL Kft. közvetítő 8600 Siófok, Vámház u. 3. szám alatti zálogfiókjában, 2017. június
26. napjától kezdődően alkalmazható.
A 180 napos futamidejű kölcsön igénybevételére kizárólag azon ügyfelek jogosultak, akik más záloghitelező által
kibocsátott, nem lejárt futamidejű zálogjegyet a fentiekben megjelölt zálogfiókban regisztrálják, és a regisztrált zálogjegyen
szereplő zálogtárgyat a regisztrációt követő 30 napon belül a kölcsön fedezetéül felkínálják.
***
A jelen Hirdetményben fel nem tüntetett egyéb feltételek tekintetében a PERUN Zrt. általános Hirdetményének feltételei
irányadóak.
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