KONDÍCIÓS LISTA
a követelésvásárlás (aktív faktoring) szolgáltatások
kamatairól, díj- és költségtételeiről
Hatályos: 2014. március 16.-tól

1. FAKTORING FINANSZÍROZÁS KONDÍCIÓI
1.1.

Szállítói faktoring keretszerződés szerinti vételár meghatározása, a keretszerződés
alapján nyújtott szolgáltatások kamatai, díj- és költségtételei

Tétel
Leszámítolási kamatláb
Ügyleti kamat
Késedelmi kamat
Kezelési díj számlánként
Nem faktorált követelés
továbbításának kezelési
költsége
1.2.

Mértéke
0,0403-0,05%/ nap
báziskamat +4,5-6,0/év
Ügyleti kamat + 6,0 % /év
0,5 % de legalább bruttó 12.500,- Ft
0,5 %

Egyedi faktoring szerződés szerinti vételár meghatározása, a szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások kamatai, díj- és költségtételei

Tétel
Leszámítolási kamatláb
Ügyleti kamat
Késedelmi kamat
Kezelési díj
1.3.

A számítás alapja
a számlakövetelés bruttó összege
a finanszírozási összeg
a finanszírozási összeg és járulékai
késedelmes összege
a számlakövetelés bruttó összege
az InHold Zrt. bankszámlájára
tévesen átutalt összeg

A számítás alapja
a számlakövetelés bruttó összege
a finanszírozási összeg
a finanszírozási összeg és járulékai
késedelmes összege
a számlakövetelés bruttó összege

Mértéke
0,0403-0,05%/ nap
báziskamat +4,5-6,0/év
Ügyleti kamat + 6,0 % /év
0,5 % de legalább bruttó 12.500,- Ft

Az 1.1. és 1.2. pont szerinti finanszírozási kondíciók részletezése, értelmező
rendelkezések

A jelen kondíciós listában keretjelleggel meghatározott kamat-, díj- és költségtételek konkrét mértékét
az ügyféllel kötött szerződés tartalmazza. E mérték – a fenti keretek közt – az ügyfél- és
ügyletminősítés, valamint a finanszírozás fedezeteként felajánlott biztosítékok minősége alapján kerül
meghatározásra.
A finanszírozandó követelés vételára akként kerül meghatározásra, hogy a bruttó számlaértéknek a
leszámítolási kamatláb szerinti %-át az első vételárrész átutalása napjától a számla szerinti
esedékesség napjáig eltelt napokra kell kiszámítani, majd az így kapott összeget a bruttó
számlaértékből levonni.
A finanszírozás összege – az InHold Zrt. által fizetendő első vételárrész – a bruttó számlakövetelés
80%-a.
1

Ügyleti kamat: A követelés visszaengedményezése – az engedményezéstől való elállás – esetén a
finanszírozás összege után, a nevezett összeg átutalása napjától Üzletfélnek a visszaengedményezéssel
keletkező fizetési kötelezettsége esedékessége napjáig számítandó évenkénti kamat.
Ügyleti kamat =
Finanszírozás összege (Ft) x ügyleti kamat mértéke (%/év) x futamidő (nap)
360
Késedelmi kamat: A követelés visszaengedményezése – az engedményezéstől való elállás – esetén, az
Üzletfél által a finanszírozás összege visszafizetése esedékességének napjától annak tényleges
teljesítéséig számítandó összeg, amelynek mértéke a teljes késedelmes összegre vetítve – ideértve a
finanszírozási összeget, mint tőketartozást, annak ügyleti kamatát és egyéb járulékait, vagy azok meg
nem fizetett részét –, évenkénti kamatként kerül meghatározásra.
Késedelmi kamat =
Késedelmes összeg (Ft) x késedelmi kamat mértéke (%/év) x késedelmes napok száma
360
Kezelési díj: A faktorálási ajánlat befogadása, az ellenőrzés, ügyintézés és a hitelbiztosítéki
nyilvántartás bejegyzési költségei ellenértékeként felszámított egyszeri díj, amely a bruttó
számlaértékre vetítve kerül kiszámításra, és amely az első vételárrész átutalásával egyidejűleg
esedékes. A Faktor a kezelési díj tekintetében a vételárral szemben beszámítással él, ennek
megfelelően az első vételárrészből a kezelési díjjal csökkentett összeget utalja át az Üzletfél részére.
Kezelési díj =
…. Ft

Bruttó számlaérték (Ft) x kezelési díj mértéke (%)

A nem faktorált, azonban a kötelezett által a Faktornak teljesített számlakövetelés továbbutalásának
kezelési költsége a továbbutalás napján esedékes – a Faktor az Üzletfél részére továbbutalandó
összeget a kezelési költséggel csökkenti.
Kezelési költség =
…. Ft

Továbbutalásra kerülő érték (Ft) x kezelési költség mértéke (%)

2. EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK
2.1. Szerződéskötéshez, biztosíték nyújtáshoz kapcsolódó költségek
A szerződés megkötésével és a szerződési biztosítékok nyújtásával felmerülő költségek – így
különösen, de nem kizárólag közjegyzői-, értékbecslői-, földhivatali eljárásban felmerülő díjak és
költségek – az Üzletfelet terhelik.
A finanszírozás feltételeként, vagy a kötelezett teljesítése jogszabályi vagy szerződéses feltételeként
előírt, vagy az Üzletfél/kötelezett jogi, pénzügyi ellenőrzéséhez szükséges okirat (igazolás, adat)
beszerzésének költsége –díj, illeték, költségtérítés, harmadik személy igénybe vételével felmerülő
költség - az Üzletfelet terheli.
2.2. Biztosíték érvényesítésével, követelés behajtásával kapcsolatos költségek
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2.2.1. Végrehajtási és behajtási eljárással kapcsolatos költségek
Az Üzletfelet terhelik a követelés érvényesítésével és végrehajtásával, továbbá a szerződési biztosíték
érvényesítésével felmerülő díjak és költségek, ideértve a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott
díjak, eljárási illetékek és költségek összegét.
2.2.2. Harmadik személy igénybe vétele
Az InHold Zrt. által, az Üzletféllel szembeni követelése érvényesítésére megbízott/meghatalmazott
harmadik személy igénybevételével felmerülő díjak és költségek az Üzletfelet terhelik.
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