KONDÍCIÓS LISTA / HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

47/2020 (III.18.) KORM. RENDELET ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT ADÓSSÁGRENDEZŐ MEGÁLLAPODÁS
feltételei, hiteldíj, díj és költség tételeiről

Hatályos 2022.12.15.
Jelen Hirdetmény a GEMINI Pénzügyi Zrt hiteltermékek keretében igénybe vehető általános konstrukciók bemutatását tartalmazza. E konstrukciók mellett egyéb akciós
konstrukciók is elérhetőek időszakos jelleggel, korlátozott körben. Az egyes szerződéses partnereknél elérhető konkrét konstrukciókról az értékesítési helyiségekben
elhelyezett Hirdetményekből tájékozódhat.
I. Az alaptermékek igénylésének feltételei és a hiteldíj mértéke

47/2020 (III.18.) KORM. RENDELET ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT
ADÓSSÁGRENDEZŐ MEGÁLLAPODÁS

KONSTRUKCIÓ
Minimum:
Maximum:

Kölcsön összege

50 000,- Ft
5 000 000,- Ft

Futamidő

maximum 120 hónap
maximum 2020. december 31-ig terjedően kérhető

Türelmi idő (kamat és tőketörlesztésre)

A fizetési moratórium lejártát követően a türelmi idő alatt felhalmozódott kamatot olyan módon fizeti meg
az adós, hogy az esedékes törlesztőrészleteinek összege nem változik, míg a kölcsön futamideje arányosan
meghosszabbodik.
HITELDÍJ ELEMEI
MNB által közzétett jegybanki alapkamat + 5 %
Az első Törlesztőrészlet a Kölcsönszerződés hatálybalépéstől számított 28. napon belül esedékes, míg a
további Törlesztőrészletek az ettől számított minden hónap 25. napján válnak esedékessé.

Éves ügyleti kamat (változó)
Rendszeres törlesztési nap

KÖLCSÖN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Speciális feltételek
Adóstárs igénybevétele
Rendelkezésre bocsátás
Folyósítás/beszámítás
Devizanem
Törlesztés típusa
KHR NEGATÍV INFORMÁCIÓVAL IGÉNYBE
VEHETŐ-E?

Nincs
Nem kötelező, de a hitelképességtől függően bekérhető
Kizárólag bankszámlára utalással vagy beszámítással
Egy összegben
Magyar forint
Havonta
IGEN
Áruhitel
II. Reprezentatív THM értékek

47/2020 (III.18.) KORM. RENDELET ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT
ADÓSSÁGRENDEZŐ MEGÁLLAPODÁS
KONSTRUKCIÓ

THM

Referencia THM

Kölcsön összege: 500 000,- HUF
Futamidő 36 hónap

7,4%
Kölcsön teljes összege: 500.000,- Ft
Futamidő: 36 hónap
Kamat mértéke (évi): jegybanki alapkamat + 5 %
Kamat típusa: változó
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó: 0,- Ft
THM: 7,4 %
Fizetendő teljes összeg: 559.080, - Ft
Kamat összesen 59.080,- Ft
Becsült induló törlesztőrészlet: 15.530,- Ft

Reprezentatív példa

A jelen Hirdetményben feltűntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok (83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj
mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről) figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A feltüntetett THM érték az
ügyfelek előzetes tájékoztatását célozza. A konkrét ajánlatra vonatkozó THM értéket az egyedi szerződés tartalmazza, amely eltér(het) a feltüntetett értéktől.
III. A 47/2020 (III.18.) KORM. RENDELET ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT ADÓSSÁGRENDEZŐ MEGÁLLAPODÁS, EGYÉB DÍJ ÉS KÖLTSÉGTÉTELEI
Előtörlesztési díj

Prolongálási költség

Ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét
hónap alatt előtörlesztést nem teljesített, a Társaság előtörlesztési díjat nem számol fel.
Az adós díjfizetés ellenében kérheti a kölcsön futamidejének lejártakor a futamidő 24 hónapos
meghosszabbítását (prolongálás). A prolongálás esetén a Társaság a meg nem fizetett tőkét, a
kamattartozást a szerződésmódosításban foglaltak szerint tőkésíti. A prolongálás díj a fentiek
szerint tőkésített összeg 10 %-a. Az adós legfeljebb 2 alkalommal prolongálhat. Prolongálás
esetén az új fizetendő részletekről a Társaság külön okiratban tájékoztatást nyújt.

Folyósítási díj

0,- Ft

Késedelmi kamat

Az ügyleti kamat másfélszeresének 3 %-kal növelt értéke

Külön dokumentumok készítése, másolatok kiadása

15.000,- Ft nemteljesítés esetén, a hátralék rendezése céljából felmerülő soron kívüli
adminisztráció és iratelőkészítés díja, évente legfeljebb hat alkalommal.
500,- Ft /oldal

Fizetési felszólítás díja

5.000,- Ft/felszólítás

Ügyvédi felszólítás díja

10.000,- Ft/felszólítás

Jogi képviselő igénybevételének díja követelésbehajtás esetén

50.000,- Ft

Késedelmi díj

A GEMINI PÉNZÜGYI ZRT HITELTERMÉKEINEK
IGÉNYLÉSI FELTÉTELEI
Ön kölcsönt igényelhet, ha

•
•
•
•

18. életévét betöltött természetes személy;
A hitel igénylésekor nem töltötte be a 69. életévét;
A GEMINI Pénzügyi Zrt-nél fennálló lejárt követelése vagy tartozása van;
Megfelel a GEMINI Pénzügyi Zrt. hitelbírálati követelményeinek.

A kölcsönigénylés a GEMINI Pénzügyi Zrt. székhelyén, valamint postai úton és a Társaság e-mail címén keresztül nyújtható be. Állandóan elérhető konstrukcióink mellett
időszakos jelleggel akciós konstrukciók elérhetőségét is biztosítjuk, amelyek keretén belül még kedvezőbb feltételekkel igényelhet kölcsönt.
Hitelfelvételhez szükséges okmányok/ dokumentumok
Kérjük, hogy a kölcsönigényléshez vigye magával az alábbi okmányokat (igénylő és leendő adóstárs részéről is):
•
kitöltött és aláírt igénylőlap,

•
•
•
•

személyi igazolvány és lakcímkártya, esetleg útlevél vagy plasztik jogosítvány,
egyéb azonosító okmány (adókártya, TAJ kártya, Nyugdíjas igazolvány stb.),
tartózkodási hely szerinti legutolsó havi gáz és villanyszámla, és amennyiben van, előfizetéses vezetékes vagy mobilszámla, és a befizetések igazolása,
a legutolsó 2 bankszámlakivonat, igazolás az ügyfél bevételéről;

A hiteligényléshez csak a GEMINI Pénzügyi Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hiteligénylés feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése
és aláírása, valamint a szükséges dokumentumok csatolása. Amennyiben másolatban vagy e-mailen kerültek benyújtásra a dokumentumok, legkésőbb a szerződés aláírásakor
szükséges az eredeti dokumentumok benyújtása, illetve bemutatása is.
A Társaság jogosult az ügyfél hitelképességének megállapítása érdekében egyéb okiratokat is bekérni.

