
ZENIT-KER Kft    2.sz. melléklet 
a BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.  
függő, kiemelt közvetítője                                                          
  
ZÁLOGFIÓKOK: 
8000 Székesfehérvár, Piac tér 8., 1211 Budapest, II.Rákóczi Ferenc u.142.  

 
 

Zálogkölcsönzés díjtáblázata 
                                               Érvényes: 2016. július 01-től  

 
1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 11,1 %  a kihelyezett kölcsön 

összegére vetítve, napi kamat számítással.    
A zálogkölcsön visszafizetésekor utólag kell fizetni. 

2. Kezelési díj 
30 nap futamidő mellett 
45 nap futamidő mellett 
90 nap futamidő mellett                         

 
A kölcsön 1,83 %-a. 
A kölcsön 2,74 %-a. 
A kölcsön 5,42 %-a. 
A zálogkölcsön kifizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

3. Késedelmi díj A késedelmes időszakra minden megkezdett 10 napos 
időszakában 2,34 %.  

4. Késedelmi kamat Évi 19,65 %  a késedelmes napokra számítva! 
5. Egyedi eljárás díja A zálogkölcsön összegének 1%-a. 

6. Értékelési különdíj Az összes követelés 15%-a. 
A kényszerértékesítésbe kerülést követően kerül 
felszámításra. 

7. Prolongálási díj 3,8 % a kölcsön összegére vetítve. Kölcsön lejáratának 
hosszabbításakor  kerül felszámításra. 

  
      30 napos futamidő mellett:*THM: előre levont  kez.ktg. 39,82 %  utólag levont   38,98 % 
      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,88 %  utólag levont   38,62 % 

                  90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,86 %  utólag levont   37,44 % 
                                                                         

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos 
futamidőt, 11,1% ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes 
díja:4.078,- Ft, melyből a folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy 
kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 1.368,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 
 
 
Székesfehérvár, 2016. június 30. 
 
 
 
 
 Bruder Balázs 
 ügyvezető  
  



BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                          2.sz. melléklet  
ZÁLOGFIÓKOK: 
2700 Cegléd Teleki u. 9., 1211 Budapest, II.Rákóczi F.u.142.; 1117 Budapest. Móricz Zs.krt.14.,              
8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. 

 
  

Zálogkölcsönzés díjtáblázata 
                                             Érvényes: 2016. július 01-től  
 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 11,1 %  a kihelyezett kölcsön 
összegére vetítve, napi kamat számítással.    
A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 
kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 
30 nap futamidő mellett 
45 nap futamidő mellett 
90 nap futamidő mellett                         

 
A kölcsön 1,83 %-a. 
A kölcsön 2,74 %-a. 
A kölcsön 5,42 %-a. 
A zálogkölcsön kifizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

3. Késedelmi díj A késedelmes időszakra minden megkezdett 10 napos 
időszakában 2,34 %.  

4. Késedelmi kamat Évi 19,65 % a késedelmes napokra számítva! A 
zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

5. Egyedi eljárás díja A zálogkölcsön összegének 1%-a.  

6. Értékelési különdíj Az összes követelés 15%-a. 
A kényszerértékesítésbe kerülést követően kerül 
felszámításra. 

7. Prolongálási díj 3,8 % a kölcsön összegére vetítve. Kölcsön lejáratának 
hosszabbításakor  kerül felszámításra. 

  
      30 napos futamidő mellett:*THM: előre levont  kez.ktg. 39,82 %  utólag levont   38,98 % 
      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,88 %  utólag levont   38,62 % 

                  90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,86 %  utólag levont   37,44 % 
                                 

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos 
futamidőt, 11,1% ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes 
díja:4.078,- Ft, melyből a folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy 
kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 1.368,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 
      
 
Székesfehérvár, 2016. június 30. 
 
 
 Bruder Balázs 
 ügyvezető  
  



BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                          2.sz. melléklet  
ZÁLOGFIÓKOK: 
8000 Székesfehérvár, József A.u.5-7., 1191 Budapest, Kossuth tér 4-5., 8500 Pápa, Kossuth u. 20.,  
8600 Siófok, Széchenyi u.7., 8200 Veszprém,Munkácsy M.u.3/A., 8900 Zalaegerszeg,Kazinczy tér 
9/b. 
 

Zálogkölcsönzés díjtáblázata 
Érvényes: 2016. július 01-tól  

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 11,1 %  a kihelyezett kölcsön 
összegére vetítve, napi kamat számítással.    
A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 
kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 
30 nap futamidő mellett 
45 nap futamidő mellett 
90 nap futamidő mellett                         

 
A kölcsön 1,83 %-a. 
A kölcsön 2,74 %-a. 
A kölcsön 5,42 %-a. 
A zálogkölcsön kifizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

3. Késedelmi díj A kölcsön  4,5 %-a,    30 napos futamidő mellett.  
A kölcsön  6    %-a,    45 napos futamidő mellett. 
A kölcsön  7    %-a,    90 napos futamidő mellett. 
Türelmi időt követően további 2% 

4. Késedelmi kamat Évi 19,65 % a késedelmes napokra számítva! A 
zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

5. Egyedi eljárás díja A zálogkölcsön összegének 1%-a.  
 

6. Értékelési különdíj Az összes követelés 15%-a. 
A kényszerértékesítésbe kerülést követően kerül 
felszámításra. 

7. Prolongálási díj 3,8 % a kölcsön összegére vetítve. Kölcsön lejáratának 
hosszabbításakor  kerül felszámításra. 

  
      30 napos futamidő mellett:*THM: előre levont  kez.ktg. 39,82 %  utólag levont   38,98 % 
      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,88 %  utólag levont   38,62 % 

                  90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,86 %  utólag levont   37,44 % 
                                                                         

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos 
futamidőt, 11,1% ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes 
díja:4.078,- Ft, melyből a folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy 
kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 1.368,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 
      
Székesfehérvár, 2016. június 30. 
 
 
 Bruder Balázs 
 ügyvezető  
 
 
 



BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                          2.sz. melléklet  
ZÁLOGFIÓK 
8630 Balatonboglár, Szabadság u.11. 
   
 

Zálogkölcsönzés díjtáblázata  
Érvényes: 2016. július 01-től  

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 11,1 %  a kihelyezett kölcsön 
összegére vetítve, napi kamat számítással.    
A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 
kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 
30 nap futamidő mellett 
45 nap futamidő mellett 
90 nap futamidő mellett   
120 nap futamidő mellett                                               

 
A kölcsön 1,83 %-a. 
A kölcsön 2,74 %-a. 
A kölcsön 5,42 %-a. 
A kölcsön 7,18 %-a. 
A zálogkölcsön kifizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

3. Késedelmi díj A kölcsön   4,5 %-a,  30 napos futamidő mellett.  
A kölcsön   6 %-a,     45 napos futamidő mellett.  
A kölcsön   7 %-a,     90 napos futamidő mellett.  
A kölcsön   9 %-a,   120 napos futamidő mellett. 
Türelmi időt követően további 2% 

4. Késedelmi kamat Évi 19,65 %, a késedelmes napokra számítva! A 
zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

5. Egyedi eljárás díja A zálogkölcsön összegének 1%-a. 

6. Értékelési különdíj Az összes követelés 15%-a. 
A kényszerértékesítésbe kerülést követően kerül 
felszámításra. 

7. Prolongálási díj 3,8 % a kölcsön összegére vetítve. Kölcsön lejáratának  
hosszabbításakor kerül felszámításra. 

 
      30 napos futamidő mellett:*THM: előre levont  kez.ktg. 39,82 %  utólag levont   38,98 % 
      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,88 %  utólag levont   38,62 % 

                  90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,86 %  utólag levont   37,44 % 
                  120 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg.  39,89%   utólag levont   36,72 % 
                                                       

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos 
futamidőt, 11,1% ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes 
díja:4.078,- Ft, melyből a folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy 
kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 1.368,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 
 
Székesfehérvár, 2016. június 30. 
 Bruder Balázs 
 ügyvezető  
 
 



 
 
 
ZENIT-KER Kft 2.sz. melléklet 
a BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                       
függő, kiemelt közvetítője  
2700 Cegléd Teleki u. 9.  

 
  

Zálogkölcsönzés díjtáblázata 
                                             Érvényes: 2016. október 03-tól  
 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 11,1 %  a kihelyezett kölcsön 
összegére vetítve, napi kamat számítással.    
A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 
kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 
30 nap futamidő mellett 
45 nap futamidő mellett 
90 nap futamidő mellett                         

 
A kölcsön 1,83 %-a. 
A kölcsön 2,74 %-a. 
A kölcsön 5,42 %-a. 
A zálogkölcsön kifizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

3. Késedelmi díj A késedelmes időszakra minden megkezdett 10 napos 
időszakában 2,34 %.  

4. Késedelmi kamat Évi 19,65 % a késedelmes napokra számítva! A 
zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

5. Egyedi eljárás díja A zálogkölcsön összegének 1%-a.  

6. Értékelési különdíj Az összes követelés 15%-a. 
A kényszerértékesítésbe kerülést követően kerül 
felszámításra. 

7. Prolongálási díj 3,8 % a kölcsön összegére vetítve. Kölcsön lejáratának 
hosszabbításakor  kerül felszámításra. 

  
      30 napos futamidő mellett:*THM: előre levont  kez.ktg. 39,82 %  utólag levont   38,98 % 
      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,88 %  utólag levont   38,62 % 

                  90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,86 %  utólag levont   37,44 % 
                                 

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos 
futamidőt, 11,1% ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes 
díja:4.078,- Ft, melyből a folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy 
kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 1.368,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 
      
 
Székesfehérvár, 2016. október 03. 
 
 
 Bruder Balázs 
 ügyvezető  



ZENIT-KER Kft 2.sz. melléklet
  
a BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                           
függő, kiemelt közvetítője 
8630 Balatonboglár, Szabadság u.11. 
   
 

Zálogkölcsönzés díjtáblázata  
Érvényes: 2016. október 03-tól 

 
1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 11,1 %  a kihelyezett kölcsön 

összegére vetítve, napi kamat számítással.    
A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 
kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 
  30 nap futamidő mellett 
  45 nap futamidő mellett 
  90 nap futamidő mellett   
120 nap futamidő mellett                                               

 
A kölcsön 1,83 %-a. 
A kölcsön 2,74 %-a. 
A kölcsön 5,42 %-a. 
A kölcsön 7,18 %-a. 
A zálogkölcsön kifizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

3. Késedelmi díj A kölcsön   4,5 %-a,  30 napos futamidő mellett.  
A kölcsön   6 %-a,     45 napos futamidő mellett.  
A kölcsön   7 %-a,     90 napos futamidő mellett.  
A kölcsön   9 %-a,   120 napos futamidő mellett. 
Türelmi időt követően további 2% 

4. Késedelmi kamat Évi 19,65 %, a késedelmes napokra számítva! A 
zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

5. Egyedi eljárás díja A zálogkölcsön összegének 1%-a. 

6. Értékelési különdíj Az összes követelés 15%-a. 
A kényszerértékesítésbe kerülést követően kerül 
felszámításra. 

7. Prolongálási díj 3,8 % a kölcsön összegére vetítve. Kölcsön lejáratának  
hosszabbításakor kerül felszámításra. 

 
      30 napos futamidő mellett:*THM: előre levont  kez.ktg. 39,82 %  utólag levont   38,98 % 
      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,88 %  utólag levont   38,62 % 

                  90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,86 %  utólag levont   37,44 % 
                  120 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg.  39,89%   utólag levont   36,72 % 
                                                       

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos 
futamidőt, 11,1% ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes 
díja:4.078,- Ft, melyből a folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy 
kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 1.368,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 
 
Székesfehérvár, 2016. október 03. 
 
 
 Bruder Balázs 
 ügyvezető  
  



ZENIT-KER Kft 2.sz. melléklet 
a BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                            
függő, kiemelt közvetítője 
 
ZÁLOGFIÓKOK: 
8000 Székesfehérvár, József A.u.5-7., 8600 Siófok, Széchenyi u.7., 8200 Veszprém, Munkácsy  
Mihály u.3/A., 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 9/b. 

 
Zálogkölcsönzés díjtáblázata 

Érvényes: 2016. október 03-tól  
 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 11,1 %  a kihelyezett kölcsön 
összegére vetítve, napi kamat számítással.    
A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 
kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 
30 nap futamidő mellett 
45 nap futamidő mellett 
90 nap futamidő mellett                         

 
A kölcsön 1,83 %-a. 
A kölcsön 2,74 %-a. 
A kölcsön 5,42 %-a. 
A zálogkölcsön kifizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

3. Késedelmi díj A kölcsön  4,5 %-a,    30 napos futamidő mellett.  
A kölcsön  6    %-a,    45 napos futamidő mellett. 
A kölcsön  7    %-a,    90 napos futamidő mellett. 
Türelmi időt követően további 2% 

4. Késedelmi kamat Évi 19,65 % a késedelmes napokra számítva! A 
zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján kell 
megfizetni. 

5. Egyedi eljárás díja A zálogkölcsön összegének 1%-a.  
 

6. Értékelési különdíj Az összes követelés 15%-a. 
A kényszerértékesítésbe kerülést követően kerül 
felszámításra. 

7. Prolongálási díj 3,8 % a kölcsön összegére vetítve. Kölcsön lejáratának 
hosszabbításakor  kerül felszámításra. 

  
      30 napos futamidő mellett:*THM: előre levont  kez.ktg. 39,82 %  utólag levont   38,98 % 
      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,88 %  utólag levont   38,62 % 

                  90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 39,86 %  utólag levont   37,44 % 
                                                                         

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos 
futamidőt, 11,1% ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes 
díja:4.078,- Ft, melyből a folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy 
kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 1.368,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 
      
Székesfehérvár, 2016. október 03. 
 
 Bruder Balázs 
               ügyvezető 


