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1. Jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF - a Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató 

Zrt. – továbbiakban Zrt. – a Zálogház útján, az Üzletszabályzatában nem részletezett kézizálog 

fedezet mellett nyújtott kölcsönök szerződési feltételeit tartalmazza, mely a Zálogjegy 

elválaszthatatlan részét képezi. 

 

2. A Zrt. által nyújtott kölcsön összegét, lejárata időpontját, a biztosítékul szolgáló zálogtárgy 

megjelölését és a fizetendő zálogdíj összegét a Zálogjegy tartalmazza.  

 

3. A szerződés létrejötte, folyósítási feltételek: 

3.1.  A kölcsönszerződés a zálogtárgy Zrt. részére történő átadásával, a zálogtárgy Zrt. általi 

megvizsgálás és értékbecslés utáni elfogadással, valamint a Zálogjegy Ügyfél részére történő 

átadásával, és a kölcsönösszeg Ügyfél részére történő átadásával jön létre. Az Ügyfél a Szerződés 

létrejöttéig díjmentesen jogosult visszalépni a szerződéskötéstől. 

 A Zálogjegy Zálogház általi aláírása egyben a zálogtárgy átvételének és biztosítékként való 

elfogadásának elismerését is jelenti. A kölcsönösszeg, illetve a Zálogjegy átvétele egyben a 

kölcsönfeltételek, így jelen Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat elfogadását is 

jelenti. 

 

4. A kölcsön célja: szabad felhasználású kölcsön. 

 

5. A kölcsönnyújtás módja: 

Amennyiben a zálogtárgyat az Adós a Zálogháznak átadta és a zálogtárgyat a Zálogház biztosítékul 

elfogadta, a Zálogház a kölcsön folyósítható összegét haladéktalanul készpénzben az Adós 

rendelkezésére bocsátja. 

 

6. A Zálogdíj és a késedelmes teljesítés költségei 

 

6.1. Az Ügyfél a Zrt. szolgáltatásaiért Zálogdíjat köteles fizetni. A zálogdíj magába foglalja a kezelési 

költséget és ügyleti kamatot, amelyek mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény 

tartalmazza.(ÁSZF 3. sz. melléklete)  

6.2. Az ügyleti kamat: Az ügyleti kamat éves kamat százalékban meghatározott, de napi kamatszámítást 

jelent, amelynek számítási alapját a kölcsön összege határozza meg, a számítási módját pedig az 

Üzletszabályzat és a Hirdetmény is tartalmazza. A Zrt. a folyósított kölcsön után a kölcsöntartozás 

fennállásának időtartamára a Hirdetményben meghatározott mértékű, a Zálogjegyen feltüntetett 

összegű ügyleti kamatot számít fel. A kölcsön futamideje alatt a kölcsön ügyleti kamata nem 

változik. Az ügyleti kamatszámítás módját az Üzletszabályzat tartalmazza. Az ügyleti kamatfizetés 

a kölcsön visszafizetésekor, a kiváltáskor esedékes. A Zrt. az üzletszabályzatban az ügyfél számára 

kedvezőtlenül kizárólag az ügyleti kamatot, a kezelési költséget, késedelmi díjat és késedelmi 

kamatot jogosult bármikor egyoldalúan módosítani, kivéve a folyamatban lévő határidős ügyleteket. 

A Zrt. az Üzletszabályzat módosítását követően a módosított Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom 

számára nyitva álló helyiségében, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal 

hirdetményben teszi közzé. 

6.3. A Kezelési költség: A Zálogház a kölcsönnel kapcsolatos feladatai ellátásáért a Hirdetményben 

meghatározott mértékű kezelési költséget számít fel. A kezelési költség tartalmazza a hitel-elbírálási 

díjat és a zálogtárgy értékbecslésének költségét is. A kezelési költség a készpénz folyósításakor 

esedékes. A kezelési költség mértékét a hirdetmény tartalmazza, a kezelési költség alapja a 

kölcsönösszeg.  
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6.4. Késedelmi díj: A késedelmi díj magába foglalja a késedelmi kamatot és a késedelmi kezelési 

költséget. A Zálogház a kölcsön lejáratától – a lejáratot követő naptól kezdődően-annak 

visszafizetése, illetve a zálogtárgy értékesítésének (kényszerértékesítés) idejéig terjedő időre 

késedelmi díjat számít fel. A késedelmi díj kizárólag késedelem esetén a türelmi időre, ill. az eladási 

napjáig kerül felszámításra, vetítési alapja a hitelösszeg. A késedelmi díj mértékét a Zálogházban 

kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza. A késedelmi díjat a zálogtárgyat kiváltani kívánó személy 

köteles készpénzben a Zálogház pénztárába befizetni, ennek elmaradása esetén a késedelmi díj a 

zálogtárgy értékesítése (kényszerértékesítés) során befolyt vételárból kerül levonásra. 

6.5. Késedelmi kamat: Az Ügyfél a kölcsön futamidejének lejártát követő naptól (90 napos futamidő 

esetén a 91. naptól, ennél rövidebb futamidő esetén a lejárat utolsó napját követő naptól) kezdődően 

annak visszafizetése, illetve a zálogtárgy értékesítésének (kényszerértékesítés) idejéig terjedő időre 

az ÁSZF 6.2. pontjában feltüntetett ügyleti kamaton felül, a kölcsön összege után, a Hirdetményben 

meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.  

6.6. Késedelmi kezelési költség: kizárólag késedelmes teljesítés esetén a türelmi időre ill. az eladás 

napjáig a kölcsön összeg után, a türelmi idő 1. napjától kezdődően esedékes, melynek mértékét a 

hirdetmény tartalmazza. Az Ügyfél a kölcsön futamidejének lejártát követő naptól (90 napos 

futamidő esetén a 91. naptól, ennél rövidebb futamidő esetén a lejárat utolsó napját követő naptól) 

kezdődően annak visszafizetése, illetve a zálogtárgy értékesítésének (kényszerértékesítés) idejéig 

terjedő időre az ÁSZF 6.3. pontjában feltüntetett kezelési költségen felül, a kölcsön összege után, a 

Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kezelési költség köteles fizetni. 

6.7. A kézizálogba vett ingóság karbantartásával kapcsolatban felmerült költségeket Adós, illetve a 

zálogtárgyat kiváltó személy köteles viselni.(Pl. Ezüst dísztárgy vagy használati tárgy esetén a 

tárolás alatti oxidáció miatt keletkezett színelváltozás megszüntetése, stb.) 

6.8. A kézizálog fedezet mellett nyújtott kölcsönök ügyleti kamatát, kezelési költségét a Zrt. a piaci 

feltételek, valamint a Zrt. forrásköltségei és működési költségei alapján állapítja meg, melyek 

mértékét a Zálogházban kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza. Az ügyleti kamat- és kezelési 

költség változása a megkötött szerződésekre nem vonatkozik. 

6.9. Esetleges egyéb költségek: 

A kölcsön visszafizetésének elmaradása és esetleges más szerződésszegés esetén a Zálogház 

felszámítja a zálogtárgy értékesítésének (kényszerértékesítés) költségét.  

A zálogtárgy értékesítésének megtörténte után a zálogjegy birtokosát a kölcsönösszeggel, az ügyleti 

kamattal, a késedelmi kamattal, kezelési költséggel, késedelmi kezelési költség és a 

kényszerértékesítési költséggel csökkentett értékkülönbözet illeti meg, amellyel a zálogház köteles 

elszámolni az értékesítés napjától számított 5 éven belül 

7. A kölcsön visszafizetése, a zálogtárgy kiváltása: 

7.1. A kölcsön tőkeösszegét és az ügyleti kamatait, a kölcsön lejáratának napján – nyitvatartási idő alatt 

– egy összegben kell megfizetni a Zálogház pénztárába.  

7.2. A tartozás (ügyleti kamat, késedelmi kamat, minden egyéb díj és költség) hiánytalan megfizetése és 

a Zálogjegy visszaszolgáltatása esetén a Zálogház átadja a zálogtárgyat annak a személynek, aki a 

Zálogjegyet visszaszolgáltatja és a tartozást hiánytalanul megfizeti. A zálogház csak akkor vizsgálja 

a Zálogjegyet visszaszolgáltató személy jogosultságát a Zálogtárgy átvételére, ha a Kölcsön adósa 

az Adatlapot kitöltötte és aláírta és/vagy a Zálogtárgy letiltás alatt van. A Zálogjegy eredeti 

példányának a Zálogház, illetve a Zrt. birtokába való visszakerülése egyben a zálogtárgy kiadását is 

igazolja. Amennyiben a tartozás megfizetésre kerül, de a zálogtárgyat az arra jogosult el nem viszi, 

úgy a zálogtárgy a Zálogház felelős őrzésébe kerül és a kölcsön lejáratát követő 90. naptól a 

Zálogház értékesíti. 

7.3.  A zálogtárgyat visszaadáskor az átvevő személynek azonnal meg kell vizsgálnia, és esetleges 

észrevételeit közölnie kell, ezt követően a zálogtárgy állapotával kapcsolatban észrevételeket a 

Zálogház nem fogad el. 

 

8. Késedelem jogkövetkezményei: 

 

8.1. Amennyiben a kölcsönszerződésből származó bármely fizetési kötelezettség határidőben teljesítésre 

nem kerül, úgy a Zrt. az esedékesség időpontjától a tényleges teljesítés idejéig terjedő késedelem 
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idejére a késedelmes tőkekövetelés után – a kölcsön ügyleti kamatán felül – ÁSZF 6.6 és 6.5. 

szerinti késedelmi kezelési költséget és késedelmi kamatot számítja fel. 

8.2. Amennyiben a kölcsön (30, 90 nap), illetve azt követően 30 napon belül hiánytalanul megfizetésre 

nem kerül a Zálogház részére, úgy a Zálogház a zálogtárgyat értékesíti, a Zrt. követelését a befolyó 

eladási árból téríti meg. A Zálogház az értékesítés (kényszerértékesítés) során befolyó összegből a 

Zrt. követelését meghaladó részt kifizeti a zálogtárgy értékesítését (kényszerértékesítés) követő 5 

éven belül jelentkező, a Zálogjegyet visszaszolgáltató személy számára. Amennyiben az értékesítés 

(kényszerértékesítés) során befolyt összeg nem fedezi az Adósnak a kölcsönszerződésből fennálló 

minden tartozását, úgy az Adós köteles a különbözetet a Zrt. számára haladéktalanul megfizetni.  

 

9. Biztosítékok 

 

9.1. Adós az e szerződésből fennálló és keletkező minden tartozása biztosítékául a Zálogjegyen 

feltüntetett összegű kölcsöntőke és valamennyi járuléka (ügyleti kamat, kezelési költség, késedelmi 

díj, késedelmi kezelési költség, késedelmi kamat fizetési kötelezettségek, továbbá a követelések 

érvényesítésének költségei, esetleges megbízott igénybevételének költsége, értékesítés 

(kényszerértékesítés) költsége, stb.) erejéig fedezetül – tartozás teljes kiegyenlítéséig – kézizálogba 

adja a Zálogjegyen feltüntetett ingóságot. 

9.2. Az Ügyfél a fedezet felajánlásakor elismeri, hogy a zálogtárgyat annak tudatában adta át a 

Zálogháznak, hogy a zálogtárgy a kizárólagos tulajdonát képezi, azzal szabadon rendelkezik, 

másnak nincs olyan joga, vagy követelése a zálogtárggyal kapcsolatban, mely a zálogtárgy jelen 

szerződésben foglalt kölcsön biztosítékaként való felajánlását és a kölcsön meg nem fizetése esetén 

annak a zálogtárgyból való kielégítését akadályozná, korlátozná, nem tenné lehetővé, vagy 

meghiúsíthatná. Kijelenti különösen, hogy a zálogtárgyhoz nem bűncselekmény útján jutott hozzá, a 

zálogtárgy körözés alatt nem áll, a zálogtárgy lefoglalását, zár alá vételét, zárlatát nem rendelték el. 

9.3. A felek megállapodnak abban, hogy ha a tartozás szerződésszerűen kifizetésre nem kerül, úgy a Zrt. 

jogosult az Adóssal szemben fennálló követelését, annak esedékessé válását követően a 

zálogtárgyból kielégíteni, vagyis a zálogtárgyat értékesíteni és a befolyó vételárból követelését 

kielégíteni. (A felek megállapodnak a zálogtárgyak bírósági végrehajtás mellőzésével való 

értékesítésben /Ptk. 257. § (2) bek./.) Az értékesítésre a kölcsön lejáratát, lejárttá tételét, vagy 

felmondását követő 30 nap elteltével kerül sor. 

9.4. Megállapodnak továbbá a felek abban is, hogy amennyiben az előző pontban meghatározott 

feltételek nem állnának fenn, úgy a Zrt. a Ptk. 257. § (3) bekezdése szerint, a zálogtárgy 

értékesítésére más záloghitel nyújtásával vagy árverezés szervezésével üzletszerűen foglalkozó 

személynek megbízást adhat. A Zrt. belátása szerint bármely az előzőeknek megfelelő személyt 

megbízhat az értékesítéssel. 

 

 

10. Tájékoztatási kötelezettség 

 

10.1. A Zálogház, vagy a megbízott személy tájékoztatja az Adóst a zálogtárgy értékesítésről (esetleg 

kényszerértékesítésről), annak módjáról, és idejéről. 

10.2. Az adós tudomásul veszi, hogy a Zrt. csak akkor tudja tájékoztatni az Adóst, ha személyes adatait, 

így különösen nevét, levélcímét, illetve telefonszámát a rendelkezésére bocsátott Adatlap 

kitöltésével közölte. 

10.3. Az adós köteles a Zrt-nek haladéktalanul bejelenteni, ha: 

10.3.1. a szerződés biztosítékát bíróság, NAV, rendőrség valamely eljárásában lefoglalja, zár alá 

veszi, zárlatát rendeli el vagy más módon el kívánja vonni. 

10.3.2. bármely olyan tény, adat, körülmény jutott a tudomására, mely a zálogtárgy értékét csökkenti, 

illetve értékesíthetőségét befolyásolja. 

10.3.3. valaki a zálogtárgyat magának követeli. 

10.3.4. az Adós ellen polgári per, fizetési meghagyás kibocsátása iránt, vagy végrehajtási 

záradékolás iránti eljárás indult. 

10.3.5. az Adós ellen polgári jogerős marasztaló ítélet született vagy végrehajtási eljárás indult. 
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10.4. Az Adós köteles 5 napon belül bejelenteni a Zrt.-nek: 

10.4.1. az új adatok közlésével, ha az adatlapon szereplő bármely adata megváltozott. 

10.4.2. amennyiben Adós ellen büntető, büntetés-végrehajtási vagy szabálysértési eljárás indul. 

10.5. Az adós tudomásul veszi, hogy a Zrt. tagja a Központi Hitelinformációs Rendszernek 

(továbbiakban: KHR) és oda adatokat továbbít. A KHR a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2011. évi CXXII. törvénynek (továbbiakban: Hpt.) megfelelően, az Adósnak 

a Hpt. által meghatározott azonosító adatait, valamint az Adós szerződésben vállalt kötelezettségei 

mibenlétéről, és a kötelezettségeitől való eltérésről szóló adatokat tartja nyilván, kezeli és a tagok 

számára továbbítja, amennyiben Adós kötelezettségének 90. napot meghaladóan, 

összegszerűségében a minimálbért meghaladóan nem tesz eleget. A KHR az adatokat banktitokként 

kezeli. A természetes személy Adós jogosult a Zrt.-n keresztül a saját magáról tárolt adatokat 

lekérdezni. A nyilvántartott Ügyfél a Hpt. 130/K. §-a alapján kifogást emelhet a referenciaadatainak 

a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi 

vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A 

nyilvántartott Ügyfél a Hpt. 130/L. §-a alapján a referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, 

illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat szolgáltató és a KHR-t kezelő 

pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat.  

 

11. Felmondás: 

 

A Zrt. jogosult követeléseit egy összegben lejárttá tenni ill. a kölcsönszerződést azonnali hatállyal 

felmondani: 

a) amennyiben az Adós a kölcsönszerződésből fakadó kötelezettségének nem tesz eleget,  

b) az adós a Zrt.-t valótlan tények közlésével, releváns tények, adatok elhallgatásával, a valóságnak 

meg nem felelő adatok szolgáltatásával szándékosan megtévesztette vagy tévedésben tartotta, 

c) a jogszabályokban foglalt további okokból. 

 

12. A szerződés bármely okból történő lejárttá tétele vagy azonnali hatályú felmondása esetén a Zrt.-nek és 

a Zálogháznak valamennyi, a kölcsönszerződésből és ezen Általános Szerződési Feltételekből eredő 

követelése azonnal, egy összegben esedékessé válik, és megnyílik a Zrt., illetve Zálogház joga 

követelésének a zálogtárgyból való kielégítésére. 

 

13. Az Adós csak olyan időpontra jogosult – akár azonnali hatállyal – e szerződést felmondani, amely nap 

zárásakor e szerződés alapján kölcsöntartozása nem áll fenn. 

 

14. Egyéb rendelkezések: 

a) Elveszett, vagy eltulajdonított Zálogjegy közjegyzői megsemmisítését kell kérnie a Zálogjegy 

utolsó birtokosának. Az okirat megsemmisítéséről szóló határozat Zálogház általi kézhezvétele 

időpontjáig nem felel a Zálogház azért, ha a Zálogjeggyel olyan személy váltja ki a zálogtárgyat, 

akinek a zálogjegy jogosulatlanul került a birtokába. 

b) A szerződés teljesítési helye: a kölcsönt folyósító Zálogház. 

c) A kölcsön Adósa, illetve a zálogtárgyat kiváltani szándékozó személy részéről a fizetési 

kötelezettségek teljesítés időpontjának az az időpont minősül, amikor a fennálló tartozás a 

Zálogház pénztárába hiánytalanul befizetésre került. 

d) A kölcsönszerződés csak írásban módosítható. A szerződés módosítása vagy részleges 

érvénytelensége esetén a szerződés többi része érvényben marad. 

e) A kölcsönszerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás ügyeket a felek megkísérlik megegyezés 

útján rendezni, melynek sikertelensége esetén a pertárgyértéktől függően a Fővárosi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

f) A kölcsönszerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott 

kérdésekben az Üzletszabályzat, a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és Pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény és más a hitelintézetekre és ügyfeleikre vonatkozó 

jogszabályok az irányadóak. 
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g) Az ügyfél az általa igénybe vett zálogkölcsönnel összefüggő vitás ügyekben – peren kívüli 

vitarendezési fórumként – az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 

kezdeményezheti, amennyiben benyújtott panasza elutasításra került.  

 

Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.  

(levélcím: 1534 Budapest 114.,Pf. 777.) 

 

Pénzügyi Békéltető Testület 1013 Budapest, Krisztina krt. 39 

(levélcím: 1525 Budapest BKKP, Pf. 172.) 
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ÁSZF 1. sz. melléklete 

Zálogház neve:   

Zálogház címe: 

Székhelye: 

Cégjegyzékszám: 

Adószám: 

 

ADATLAP 

Záloghitel igénybevételéhez 

 

Zálogadós adatai: 

Név: …………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………. 

Értesítési cím: …………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………. 

Személyi ig. sz: …………………………………………………. 

 

Záloghitel konstrukciós adatok: 

Zálogjegy száma: …………………………………………………. 

Becsérték: …………………………………………………. 

Kölcsön összege: …………………………………………………. 

Tárgyleírás: …………………………………………………. 

Igénybevétel napja: …………………………………………………. 

Lejárat napja: …………………………………………………. 

 

Záloghitelező: 

……………………. Záloghitelező Zrt. (székhely: …………………………, adószám: 

…………………...) 

 
A Zálogadós kijelenti, hogy a Zálogtárgy kizárólagos tulajdonosa. A Zálogadós szavatolja, hogy a Zálogtárgy felett szabadon 

rendelkezik, azon 3. személynek nincs olyan joga, vagy követelése a zálogtárggyal kapcsolatban, mely a Zálogtárgynak a 

…………….. Záloghitelező Zrt.-vel (továbbiakban: Rt.) kötött kölcsönszerződésben foglalt kölcsön biztosítékaként való 

felajánlását és a kölcsön meg nem fizetése esetén bekövetkező szerződésszegés esetén, annak a Zálogtárgyból való kielégítését 

akadályozná, korlátozna vagy meghiúsítaná. A Zálogadós kijelenti továbbá, hogy a Zálogtárgy mentes minden pertől, igénytől, 

zálogtól és egyéb tehertől, illetve, hogy 3. személynek nincs semmiféle olyan joga ezekkel kapcsolatban, amely megnehezítené 

vagy lehetetlenné tenné az Rt.-nek a zálogszerződésben meghatározott jogainak gyakorlását. 

A Zálogadós legjobb tudása szerint nem került sor olyan jogszabálysértésre, amely a Zálogtárgy értékét vagy jelzálogjog 

érvényesítését hátrányosan befolyásolná vagy akadályozná. 

A Zálogadós kijelenti különösen, hogy a zálogtárgyhoz nem bűncselekmény útján jutott, a zálogtárgy körözés alatt nem áll, a 

zálogtárgy lefoglalását, zár alá vételét, zárlatát nem rendelték el. 

A zálogadós tudomásul veszi, hogy az Rt, mint Zálogjogosult jogosult kielégítést keresni a Zálogtárgyból a Zálogadós 

szerződésszegése alapján bekövetkező szerződésszegési esemény bekövetkeztekor. 

        A Zálogadós tudomásul veszi, hogy a Zrt. tagja a Központi Hitelinformációs Rendszernek (továbbiakban: KHR) és oda 

adatokat továbbít. A KHR a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2011. évi  
CXXII. törvénynek  (továbbiakban: Hpt.) megfelelően, az Adósnak a Hpt. által meghatározott azonosító adatait, valamint az Adós 

szerződésben vállalt kötelezettségei mibenlétéről, és a kötelezettségeitől való eltérésről szóló adatokat tartja nyilván, kezeli és a 

tagok számára továbbítja, amennyiben Adós kötelezettségének 90. napot meghaladóan, összegszerűségében a minimálbért 

meghaladóan nem tesz eleget. A KHR és a Zrt. az adatokat banktitokként kezeli. A természetes személy Adós jogosult a Zrt.-n 

keresztül a saját magáról tárolt adatokat lekérdezni. 
 

Dátum:……………………………….. 

 

  …………………………………………… 

  Zálogadós aláírása 
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ÁSZF 2. sz. melléklete 
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ÁSZF 2. sz. melléklet (A Zálogjegy hátoldala) 

 

 

Szerződési feltételek 

 

1. A szerződő felek között kézizáloggal biztosított jelen kölcsönszerződés a túloldalon meghatározott zálogtárgyak 

átadásával és a zálogjegyen meghatározott összegű hitel felvételével jött létre. Az adós a hitel biztosítása céljából a 

túloldalon meghatározott tárgyakra zálogjogot enged a hitelnyújtónak. 

2. A hitel összegét, a szerződés keltét, a lejárat napját, az elzálogosítás helyét, a díjtételek fizetési határidejét, és a 

zálogtárgynak a felek által közösen megállapított zálogértékét (becsérték) a zálogjegy előlapja tartalmazza. 

3. A zálogjegy számát kérjük, hogy saját érdekében szíveskedjen feljegyezni. A zálogtárgyat csak a zálogjegy felmutatása 

ellenében lehet kiváltani. 

4. Az adós a hitel igénybevételéért kamatot és díjakat fizet a hitelnyújtó üzletszabályzata szerint (mértékét az üzletben 

kifüggesztett hirdetmények tartalmazzák). 

Zálogdíj:  hitelösszeg kezelési költsége, ügyleti kamat (napi kamatszámítással naptári napok után) 

Késedelmi díj:  hitelösszeg késedelmi kezelési költsége (a lejárat napja után történő kiváltás esetén a kezelési 

költségen felül) ügyleti kamat (a lejárat napja után történő  

kiváltása esetén, napi kamatszámítással naptári napok után) késedelmi kamat (a lejárat napja 

után történő kiváltás esetén) 

5. Az elveszett, megsemmisült, megrongálódott zálogjegyre, a zálogjegy lejáratáig letiltási eljárás indítható, a zálogjegy 

lényeges adatainak közlése, zálogtárgy beazonosítása és a bejelentés jogszerűségének vizsgálata mellett. 

6. A zálogházban a pénztártól való távozás, és a zálogtárgy átvétele után reklamációt nem fogadunk el. 

7. A felek megállapodása folytán a záloghitelt igénybe vevő ügyfél tudomásul veszi, hogy a 90, 30 napos futamidő esetén a 

lejáratot követő 30. naptári nap (türelmi idő lejárta) végéig ki nem váltott zálogtárgyakat a zálogjogosult a PTK. 264.§ 

(2) bekezdése alapján maga értékesíti, és a befolyt összegből a zálogház követelését kielégíti. A kényszerértékesítésre 

kerülő zálogtárgyak ármegállapítása során a mindenkori kereskedelmi felvásárlási ár az irányadó. A kényszerértékesítés 

megtörténte után a zálogjegy birtokosát csupán a kölcsönösszeggel, ügyleti kamattal, késedelmi kamattal, kezelési 

költséggel, késedelmi kezelési költséggel és a kényszerértékesítési díjjal csökkentett értékkülönbözet illeti meg, amellyel 

a zálogház köteles elszámolni az értékesítés napjától számított 5 éven belül. 

8. A kifizetett, de el nem vitt zálogtárgyakat 30 naptári nap után értékesítjük. 

9. A zálogház kártérítési kötelezettsége a zálogjegyen feltüntetett becsértékig terjed, a zálogtárgy elvesztése vagy 

megsemmisülése esetén. 

10. A jelen tudnivalókban nem ismertetett szabályokat a zálogfiók hirdetményében közzétett „A zálogkölcsön nyújtás 

általános feltételei" tartalmazzák. 

11. Az adós az általános szerződési feltételeket elolvasta, megismerte, annak rendelkezései megmagyarázásra kerültek. 

12. A zálogjegy értékpapírnak minősül. 

 

Bővebb felvilágosításért dolgozóinkhoz bármikor fordulhat. 

 

GOLD ORIENT ZRT. 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 14. 

 

www.goldorient.hu 

+36-70/382-8131 

info@goldorient.hu 

http://www.goldorient.hu/
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ÁSZF 3. sz. melléklet 

DÍJJEGYZÉK HIRDETMÉNY 

Érvényes a 2019. április 27-től 

folyósított zálogkölcsönökre 

Zálogdíj: összetevői az ügyleti kamat és a kezelési költség 

Ügyleti kamat*: évi  30nap 90nap 

…% …% 

kamat évi %-a x fennálló kölcsöntartozás x naptári napok száma 

                                         36.000 

Kezelési költség:  
(a szerződéskötés, szerződésmódosítás vagy prolongálás napján 

esedékes) 

30nap 90nap 

…% …% 

Prolongálási díj:  
(a prolongálás napján esedékes)  

30nap 90nap 

…% …% 

Előtörlesztési díj: 
(az előtörlesztés napján esedékes) 

30nap 90nap 

…% …% 

THM: 30nap 90nap 

…% …% 

Késedelmi díj (türelmi időben): összetevői a késedelmi kezelési költség és a késedelmi kamat 

 

Késedelmi kezelési költség: a hitelösszegre vetítve   …% 

(késedelmes időszak,  
minden futamidő esetén)  

Késedelmi kamat: 
(a késedelmes időszakra számított teljes kamat, futamidőtől 

függetlenül) 

30nap 90nap 

…% évi …% évi 

Kényszerértékesítési költség: az eladási ár …%-a 

*A fent említett valamennyi díjnak és kamatnak az alapja a hitelösszeg. 

*A hitel visszafizethető a lejárat előtt is, ügyleti kamat csak a tényleges időre számítható fel. 

*A zálogkölcsön összegére vetítve, a szerződéskötés vagy a lejárat napján esedékes. 

Fedezet köre: Nemesfémből készült ékszerek. Ezüstöt csak 100g felett áll módunkban bevenni. 

Futamidő: 30, 90 nap 

Türelmi idő: a futamidőt (30, 90 nap) követő 30 nap 

Kihelyezhető hitel mértéke: a becsérték 85%-a 

A hitel alacsonyabb mértékben is megállapítható az ügyfél kérésére, de minden esetben a tényleges becsértéket kell feltüntetni. 

A folyósított hitel minimum 1.000 Ft 

Hosszabbítás: 
A kölcsönszerződés a türelmi idő lejárata előtt meghosszabbítható. A hosszabbítás feltétele az ügyleti kamat (esetleges késedelmi kamat), prolongálási díj, 

valamint a késedelmi kezelési költség megfizetése. 


