KONDÍCIÓS LISTA
MiniKölcsön 9,9%-os THM-vel
Hatályos 2018. szeptember 21-től
A jelen Kondíciós Lista a MikroCredit Zrt. által nyújtott rövid lejáratú Kölcsönt terhelő Ügyleti Kamat (ahogy az lent meghatározásra került), valamint
az esetlegesen felmerülő egyéb díjak mértékét tartalmazza és a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Az egyedi Kölcsönszerződés feltételeire az egyedi Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos Kondíciós Lista az irányadó, mely a
kölcsönjogviszonyból eredő tartozás fennállása alatt nem változik.
A jelen Kondíciós Listában használt nem definiált, nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik a Kölcsönszerződésben, illetve az Általános
Szerződési Feltételekben definiált fogalmak jelentésével.

1. Az Ügyleti Kamat mértéke
A Kölcsönszerződés alapján fizetendő ügyleti kamat a Kölcsön folyósításának napjától kezdődően a Futamidő alatt és a meghosszabbított Futamidő
alatt minden napra, a mindenkor fennálló Kölcsön összegére vonatkozóan fizetendő kamat (a továbbiakban: „Ügyleti Kamat”).
A Kölcsön fix kamatozású. Az Ügyleti Kamat mértéke évi 9,5%. Az Ügyleti Kamat a Futamidő ideje alatt nem változik.
A THM: 9,9 %.
Az Ügyleti Kamat számítása az alábbiak szerint történik:

Kölcsön * 9,5%
365

* Futamidő (napokban számítva)

2. A Kölcsön késedelemmel kapcsolatos díjtételei
Megnevezés
Késedelmi kamat

Késedelmi Díj
(az Fhtv. 16. § (1) bekezdés 15.
pontja szerint a késedelemi
kamaton kívüli egyéb olyan
fizetési kötelezettség, mely a
szerződésben vállalt
kötelezettség nem teljesítésből
származik)
Személyes Felkeresés Díja
(az Fhtv. 16. § (1) bekezdés
15. pontja szerint)

Felmondási Díj
(az Fhtv. 16. § (1) bekezdés 22.
pontja szerint
Hátralékos Ügyfél
Értesítésének Díjai
Nem teljesítés esetén, az Ügyfél
postai úton történő, írásos
értesítésnek, felszólításának díja,
mely a postai feladás napján
válik esedékessé

MicroCredit Zrt.

Megjegyzés, magyarázat
Amennyiben az Ügyfél elmulasztja megfizetni a Szerződéses Dokumentumok
alapján esedékes bármely összeget (ideértve, de nem kizárólag az Expressz
Szolgáltatás Díját), az Ügyfél köteles az esedékes tőke összegre vonatkozóan
késedelmi kamatot fizetni az esedékességet követő naptól a tényleges
teljesítésig.
A Futamidő lejártát követően összesen 1 (egy) alkalommal kerül felszámításra, a
késedelembe esést követő tizedik napon, amennyiben az Ügyfélnek lejárt és meg
nem fizetett Tartozása áll fenn.

Mértéke

Évi 22,3%

8.000,- Ft

Nem teljesítés esetén, a Tartozás rendezésének céljából a MikroCredit Zrt. vagy
megbízottja által történő személyes felkeresés díja, mely a késedelembe esés
napját követő 7. (hetedik) naptól legkésőbb a felmondás napjáig érvényesíthető
(évente maximum 2 alkalommal), és amely a személyes felkeresés napján válik
esedékessé.
Egyszeri díj, amely a Kölcsönszerződés felmondására tekintettel kerül
felszámításra és a felmondást követő napon azonnal esedékessé válik.

6.000,- Ft /alkalom

10.000,- Ft

Első felszólító levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél
1.000,- Ft
Tartozása 7. napon túl lejárt.
Fizetés felszólító levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél
1.000,- Ft
Tartozása 15 napon túl lejárt.
Fizetési meghagyás értesítő levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az
1.000,- Ft
Ügyfél Tartozása 30 napon túl lejárt.
Személyes felkeresés értesítő levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az
1.000,- Ft
Ügyfél Tartozása 45 napon túl lejárt.
Felmondás értesítő levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél
1.000,- Ft
Tartozása 60 napon túl lejárt.
Bírósági végrehajtás értesítő levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az
1.500,- Ft
Ügyfél Tartozása 90 napon túl lejárt.
KHR elő-értesítési levél díja, amennyiben a fogyasztó szerződéses
kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem
1.500,- Ft
fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esési időpontjában
érvényes minimálbér összegét és az folyamatosan, 60 napon keresztül fennáll.
KHR-be rögzítés értesítésének díja, amennyiben a fogyasztó szerződéses
kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem
1.500,- Ft
fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esési időpontjában
érvényes minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll.
Adategyeztető levél, amely évente maximum két alkalommal érvényesíthető és
abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél telefonon, emailben 30 napon belül
1.000,- Ft/alkalom
nem elérhető és legalább három alkalommal, különböző napszakokban tett
kísérletet a telefonos kapcsolatfelvételre a MikroCredit Zrt.
-11123 Budapest, Alkotás utca 50.

3. Tartozás fizetésével kapcsolatos díjak
Megnevezés
Nem Átutalás Útján Történő
Befizetés Díja

Megjegyzés, magyarázat
A Tartozás banki átutalástól eltérő módon (bankfiókban történő közvetlen
készpénzbefizetés útján) történő befizetésével összefüggő ügyviteli
tevékenységgel kapcsolatos díj, mely a befizetés napján válik esedékessé.

Mértéke
700,- Ft / befizetés

4. Banki költségek
Minden Ügyfél maga viseli saját számlavezető bankjának azon banki tranzakciós díjait, vagy egyéb költségeit, melynek megfizetésére a Tartozás
MikroCredit Zrt. részére történő utalása során a számlavezető bankja kötelezi. Ezt a Tartozás utalásával járó költséget a MikroCredit Zrt.-re áthárítani
semmilyen címen nem lehet. A MikroCredit Zrt a Kölcsön folyósítása során felmerülő és az utaláshoz kapcsolódó költségeket semmilyen címen nem
hárítja át az Ügyfélre.
Az Ügyfél köteles a Tartozás pontos összegét a MikroCredit Zrt. számlájára teljesíteni banki átutalás útján legkésőbb azok esedékessége napján.

5.

Futamidő meghosszabbításával (Prolongációval) kapcsolatos díjak

A Kölcsönszerződés Futamidejének meghosszabbítására az Ügyfélnek a Futamidő alatt bármikor, tetszőleges alkalommal lehetősége van a
Kölcsönszerződésben meghatározott Futamidő meghosszabbítási (Prolongációs) Díj és az aktuális Futamidő végéig esedékes Ügyleti Kamat
összegének teljes mértékű megfizetése esetében. Az Ügyleti Kamat és a Futamidő meghosszabbítási (Prolongációs) Díj összegének megfizetésén kívül
az eredeti Kölcsönszerződés alapján esedékes Expressz Szolgáltatás Díja az új Futamidő utolsó napján válik esedékessé, amennyiben az Ügyfél a
Kölcsönhöz Expressz Szolgáltatást vett igénybe. A futamidő meghosszabbítás esetében a Kölcsönszerződés Futamideje a Futamidő napjaival
megegyező periódussal kerül meghosszabbításra és ennek alapján kerül meghatározásra a meghosszabbított időszakra vonatkozó Ügyleti Kamat
mértéke, amely összeget az Ügyfélnek a meghosszabbított futamidő végén kell megfizetnie. A futamidő meghosszabbítás esetén a Tartozás
elszámolása az Általános Szerződési Feltételek 7.1 -es pontjában részletezettek szerint történik.
Kölcsön összege

Periódus (nap)
30
Futamidő meghosszabbítási (Prolongációs) Díj (Forint)
HUF 25 000
4 450
HUF 50 000
8 900
HUF 75 000
13 500
HUF 100 000
17 800
HUF 125 000
22 250
HUF 150 000
26 700
HUF 200 000
35 600
HUF 250 000
44 500
HUF 300 000
53 400
A fenti táblázat referencia táblázat; a Futamidő meghosszabbítási (Prolongációs) Díjnak a Futamidő és
a Kölcsön valamennyi változata alapján számítandó összegeit tartalmazó részletes táblázat a
www.minikolcson.hu weboldalán érhető el.

6. Expressz Szolgáltatás igénybevétele esetében fizetendő díjak
Expressz Szolgáltatás igénybevétele esetében a MikroCredit Zrt. a Kölcsön összege és a Futamidő alapján határozza meg az Ügyfél által fizetendő
díjakat az alábbiak szerint (a továbbiakban: „Express Szolgáltatás Díja”).
a)

Expressz Szolgáltatás (25.000 Ft)
Kölcsön összege (Ft)
Futamidő (nap)
Expressz Szolgáltatás Díja (Ft)

b)

60

90

60

90

60

90

60

90

6 250 Ft

50 000 Ft
30

45
12 500 Ft

Expressz Szolgáltatás (100.000 Ft)
Kölcsön összege (Ft)
Futamidő (nap)
Expressz Szolgáltatás Díja (Ft)

d)

45

Expressz Szolgáltatás (50.000 Ft)
Kölcsön összege (Ft)
Futamidő (nap)
Expressz Szolgáltatás Díja (Ft)

c)

25 000 Ft
30

100 000 Ft
30

45
25 000 Ft

Expressz Szolgáltatás (150.000 Ft)
Kölcsön összege (Ft)
Futamidő (nap)
Expressz Szolgáltatás Díja (Ft)
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150 000 Ft
30

45
37 500 Ft
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e)

Expressz Szolgáltatás (200.000 Ft)
Kölcsön összege (Ft)
Futamidő (nap)
Expressz Szolgáltatás Díja (Ft)

f)

200 000 Ft
30

45

60

90

60

90

50 000 Ft

Expressz Szolgáltatás (300.000 Ft)
Kölcsön összege (Ft)
Futamidő (nap)
Expressz Szolgáltatás Díja (Ft)

300 000 Ft
30

45
75 000 Ft

A fenti táblázat referencia táblázat; az Expressz Szolgáltatási Díjnak valamennyi Futamidő és a felvehető Kölcsön valamennyi változata alapján
számítandó összegeit a kalkulátoron keresztül lehet elérni a MikroCredit Zrt. weboldalán (www.minikolcson.hu).
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