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HIRDETMÉNY 

A CITY-FAKTOR Zrt. Üzletszabályzatának és Általános Szerződési Feltételeinek  

1. számú melléklete 

Hatálybalépés időpontja: 2014. november 15. 

 

1. Faktor- és szolgáltatási díj:  
 0,60% - 1,2% / 30 nap (a számla bruttó értéke alapján)  
        Minimum díj: 10.000,- Ft / ügylet 

 
2.  Kockázatvállalási díj: 

                eseti, maximum mértéke a finanszírozott összeg 1%-a 
 
3.  Szerződéskötési díj: 
        a Kötelezetti limit 0,25%-a, de minimum 75.000,- Ft / szerződés 
 
4.  Szerződésmódosítási díj: 
        - Kötelezetti limit megemelése esetén: a megemelt limit 0,25%-a de minimum 30.000,- Ft 

/módosítás 
 - egyéb esetben: 30.000,- Ft/módosítás 

 
5.  Ügyleti kamat: 
        1 havi BUBOR/EUR vagy USD LIBOR + 2-5% p.a. (finanszírozott összeg alapján) 
 
6.  Késedelmi kamat: 
        ügyleti kamat + 7% p.a. (finanszírozott összeg alapján) 
 
7.  Faktoring kivonat pótlási díj: 
        5.000,- Ft / alkalom 
 
8.  Rendelkezésre tartási jutalék: 
        eseti, maximum 1,5% éves szinten a ki nem használt Kötelezetti limitre vonatkozóan 
 
9.  Banki utalási díj: 
       - Giro utalás esetén: az engedményezett követelés 0,15%-a 
       - Viber utalás esetén: az engedményezett követelés 0,5%-a, de min. 10.000,- Ft, max. 100.000,- 

Ft 
 

10.  Biztosítási díj: 
        az engedményezett követelés 0,35%-a 
 
11.   Követelés behajtással kapcsolatos díjak: 

 11.1. Követelés behajtási díj: 
a követelés lejáratát követő 15. naptól 15 naponta kerül felszámításra, mértéke az 
engedményezett követelés 0,75%-a 
11.2. Lejárt követelés behajtása miatt elindított inkasszó díja: 15.000,- Ft / alkalom 
11.3. Felszámolási eljárás indítása: 100.000,- Ft 

  
12.  Kézbesítéshez igénybe vett futár díja: továbbhárított 

 
13.  Éves limitmegújítás díja: 20.000,- Ft 

 
14.  Éves egyenlegközlő díja: 10.000,- Ft 
 
15.  THM (teljes hiteldíj mutató): 
       A 41/1997. (III. 5.) számú kormányrendeletben meghatározott képlet alapján. 
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Kombinált Mikrohitel, valamint Új Széchenyi Hitel Programok konstrukciókra vonatkozó egyedi 
díjak, költségek: 
 
 
1.  Szerződéskötési díj: 50.000,- Ft 

 
2.  Ügyleti kamat: maximum 6,5% p.a. 

 
3.  Előtörlesztési díj Kombinált Mikrohitel esetén: a vissza nem térítendő támogatás projektjének 

(a továbbiakban: Projekt) megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a, a 
Projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 3%-a 

 
4.  Késedelmi kamat: aktuális jegybanki alapkamat + 7% p.a. 
 
5.  Követelés behajtással kapcsolatos díjak: 
  

 Papír alapú fizetési felszólítás díja: 2.000,- Ft/alkalom  

 Lejárt követelésnek behajtásra kiadása esetén a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése szerinti 
behajtási költségátalány: 40 EUR*/lejárt követelés (*a Magyar Nemzeti Bank késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján 
meghatározott forintösszeg) 

 Lejárt követelés behajtása érdekében elindított azonnal inkasszó díja: 15.000,- Ft/alkalom 

 Felszámolási eljárás indítása: 100.000,- Ft 
 
 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a CITY-
FAKTOR Zrt. között létrejött Közvetítői szerződés alapján ezen konstrukciókra vonatkozóan további 
díj, költség nem számítható fel. 

 
 

A fenti díjak nettó díjak, melyek után a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelő ÁFA 
kerül felszámításra. 

 
 


