HIRDETMÉNY
a Díjbeszedő Faktorház Nyrt. által felszámított költségekről és díjakról
Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei mellékletének
változásáról jelen hirdetményt teszi közzé.
A 2013. január 1-jétől hatályos, a Társaság Üzletszabályzata mellékletében meghatározott díjak az
alábbiak szerint módosulnak.

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. által felszámított költségek és díjak
Megnevezés

Felszámítás esete,
gyakorisága

Díjtétel

Adminisztrációs többletköltség

Amennyiben adott terhelési
összesítőhöz tartozó számlák a
fizetési
határidőig
nem
nyernek kiegyenlítést.

154,- Ft

A bemutatási dátumot követő
második hónapban kerül
felszámításra, az adott terhelési
összesítő vonatkozásában
egyszeri alkalommal.
Külön eljárási többletköltség

Amennyiben a pénzintézet felé
benyújtott csoportos beszedési
megbízást az adott pénzintézet
fedezet hiányában nem
teljesíti.

200,- Ft

Eljárási díj

Fizetési meghagyásos eljárás
során felmerült és felszámított
informatikai,elektronikus
aláírás, időbélyegző,eljárási
díj, posta- és egyéb költség,
Amennyiben az ügyfél
lakcímének a Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatalának
lakcímnyilvántartó
rendszeréből történő
lekérdezése válik szükségessé
(a 16/2007. (III. 13.) IRMMeHVM együttes rendelet
alapján).

2.270,- Ft

KEKKH Adatkérési díj

Tértivevényes felszólító levél költsége
Nem tértivevényes felszólító levél költsége

Tértivevényes felszólító levél
kiállításakor
felszámított
költség.
Egyszerű levélpostai

díjtétel max. 940,-Ft, a
ténylegesen kiszámlázott
díjtétel szerint

530,- Ft/levél*

küldeményként feladott
felszólító levél költsége
Az ügyfélre vonatkozó – akár
személyi adatokra, akár
elhalálozásra, eljáró
közjegyzőre vagy más adatra
vonatkozó - egyedi
adatlekérdezés számla alapján
felmerülő, továbbhárított
költsége.
Közjegyzői hagyatéki
adatkérés költsége.

Önkormányzati adatkérési díj

Közjegyzői adatszolgáltatási díj

Amennyiben a hátralék
behajtása érdekében kiemelt
közvetítő, illetve függő ügynök
jár el.

Külső kezelő díja

250,- Ft/levél***

3500-4700,-Ft

díj változatlan áthárítása

díj változatlan áthárítása**
min. 1.000, Ft,
max. 5.000,- Ft

Hátralék nyilvántartásba vételi díj

Az adott követelés
nyilvántartásba vételekor
felszámított egyszeri díj.

2.120,- Ft*

TAKARNET díja

Amennyiben a követelés
érvényesítéséhez szükséges, az
ingatlan tulajdoni lapjának
elektronikus lekérdezési
(hatósági) díja.

1.000-3.600,-Ft (díj
változatlan áthárítása)

Részletfizetési díj, részletmódosítási díj

Részletfizetés igényléséhez,
megkötéséhez, módosításához
felszámított díj.

2.500,- Ft***

Részletfizetés felmondásának díja

Részletfizetés felmondásának
díja

750,- Ft***

Jogtanácsosi ellenjegyzést
igénylő nyilatkozat
kiállításának díja.

5.000,- Ft***

Jogtanácsosi
ellenjegyzést
nyilatkozat kiállításának díja

igénylő

Okiratok pótlásának díja

*infláció mértéke szerinti emelés
**díjpontosítás
***új díj

Okiratok kérésre történő
pótlólagos kiadásának,
megküldésének díja.

100,- Ft/oldal, ***
max. 5.000,- Ft

