ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRV : 2018. 11.01-TŐL
1, Jelen kölcsönszerződés alapján a zálogfiók kézizálog fedezete mellett kölcsönt nyújt a jelen szerződéshez tartozó zálogjegy tulajdonosa számára. Jelen
szerződés létrejön a zálogkölcsön és a zálogjegy felvételével, valamint a zálogtárgy zálogfiók részére történő átadásával. Az adós a zálogtárgy átadásával
szavatolja a zálogtárgy feletti tulajdonjogát, kizárólagos rendelkezési jogát és jelzálogtól való mentességét. A szerződés megszűnik a kölcsönösszegnek
és a díjtételeknek az adós részéről történő megfizetésével, az adós a biztosítékul szolgáló zálogtárgyat visszakapja. A zálogtárgy átvételét követően az
adós semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult.
2, A kölcsön összegét, a lejárat napját, a szerződéskötés helyét és időpontját a zálogjegy előlapja tartalmazza.
3, Az adós jogosult a zálogtárgyat a lejárat napja előtt kiváltani. /előtörleszteni/
A kamatot kiváltáskor csak az addig eltelt időszakra kell megfizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén késedelmi díj, késedelmi kamat kerül felszámításra. Prolongálás esetén prolongálási díj kerül felszámításra. A
felszámításra kerülő valamennyi díjak mértékét és megfizetésének esedékességét a zálogfiókban kifüggesztett aktuális Hirdetmény tartalmazza. A
hitelező a szerződésben meghatározott díjtételek egyoldalú módosítására nem jogosult. A mennyiben a szerződő felek megállapodnak a prolongálásról,
az ezt követő időszakban a prolongáláskor érvényes díjtételek vonatkoznak a szerződésre.
4, A zálogtárgy/ak/ legkésőbb a türelmi idő lejáratának napján válthatók ki, vagy hosszabbíthatóak, ezt követően bírósági végrehajtás mellőzésével
nyilvános értékesítésre kerülnek. A hitelező a zálogtárgy értékesítésére vonatkozó szándékáról az értékesítés napja előtt 30 nappal a zálogfiókban
kifüggesztett hirdetmény útján értesíti az adóst. A kényszerértékesítés legkorábbi időpontja a futamidő lejártát követő 31. nap. A zálogtárgy
kényszerértékesítése esetén a hitelezőt elszámolási kötelezettség terheli az ügyféllel szemben .Az elszámolásból eredő fogyasztói követelés elévülési
ideje : 5 év. A futamidő lejártától a kényszerértékesítésig felszámításra kerülő kamatot, díjat a zálogfiókban kifüggesztett aktuális hirdetmény
tartalmazza: A zálogjegy többször hosszabbítható.
5, Az adós által a kölcsön és a díjtételek megfizetése ellenére át nem vett zálogtárgyakat, a zálogfiók kölcsön megfizetése napjától számított három hónap
eltelte után jogosult értékesíteni.
6, A zálogfiókban a zálogtárgy átvétele után, valamint a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!
7, A zálogfiók kártérítési felelőssége kizárólag a becsüs által megajánlott, s az adós által elfogadott / a zálogjegy előlapján rögzített / becsértékig terjed.
8, Elveszett vagy megsemmisült zálogjegy: Az adós a türelmi idő utolsó napjáig kezdeményezheti a zálogfiókban a zálogjegy letiltását. A zálogjegy
letiltásához a zálogjegy sorszáma szükséges, ennek hiányában nem áll módunkban a zálogtárgy megkeresése.
9, Zálogjegy számát kérjük, hogy saját érdekében jegyezze fel! A zálogtárgyak kiváltása csak az eredeti zálogjegy felmutatása ellenében lehetséges.
10, Jelen zálogjegy
okirati formában kibocsájtott értékpapírnak minősül. A kibocsájtó pénzügyi vállalkozás neve, székhelye : Trezor Záloghitelező Zrt.1137 Bp. Ditrói Mór utca
3. Internetes elérhetősége : trezorzaloghitelezo.hu . Az értékpapír kibocsájtásának ideje : a zálogjegy előlapján feltüntetett : beadás napja. Az értékpapír,
abban megjelölt zálogtárgy meghatározott időn belüli visszaváltásra jogosítja fel a zálogkötelezettet, illetve az értékpapír mindenkori tulajdonosát. A
JOGOSULTSÁG BIZONYITÁSA, ILLETVE ÁTRUHÁZÁSA KIZÁRÓLAG AZ ÉRTÉKPAPÍR ÁLTAL LEHETSÉGES.
11, A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egységekben kifüggesztett Záloghitelezési üzletszabályzat, általános szerződési feltételek, és a
mindenkori aktuális hirdetmény, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
KÖSZÖNJÜK, HOGY FELTÉTELEINKET ÁTOLVASTA ÉS HOGY ZÁLOGFIÓKUNKAT VÁLASZTOTTA.
Bővebb felvilágosításért munkatársainkhoz bármikor fordulhat személyesen vagy telefonon.

