
 

ZENIT-KER Kft  

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. 

 

Zálogkölcsönzés díjtáblázata 

Érvényes: 2022. január 01-től  

 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 12 %  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 2,73 %-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 21 % 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. 41,08 %  utólag levont   40,20 % 

      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 41,01 %  utólag levont   39,72 % 

                   90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 41,09 %  utólag levont   38,59 % 

                                                                        

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos futamidőt, 12 % 

ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes díja:4.189,- Ft, melyből a 

folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 

1.479,- Ft. 

Prolongáció - kölcsön futamidejének azonos futamidejű hosszabbítása - esetén a fenti összegű kezelési 

költség  és kamat mellett,  egyszeri 3,8 % prolongálási díj fizetendő, melynek összege 1.900,- Ft. 

(*Teljes hiteldíj mutató ) 

      

A ZENIT-KER Kft. által a BOND Zrt. megbízásából nyújtott zálogkölcsönök esetében az egy 

zálogjegyre (egy zálogtárgy fedezetére) kifizethető maximális kölcsönösszeg a zálogtárgy becsértékének 

50-90 százaléka, de maximum 1.000.000 .-Ft 

 

Székesfehérvár, 2021. december 30. 

 

 

 Bruder Balázs 

 ügyvezető  



 

ZENIT-KER Kft      

a BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                       

függő, kiemelt közvetítője  

ZÁLOGFIÓKOK: 

1211. Budapest, II. Rákóczi F.u.142.; 8000. Székesfehérvár, Piac tér 8. 

 

 

Zálogkölcsönzés díjtáblázata 

Érvényes: 2022. január 01-től  

  

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 12 % 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 2,73 %-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 21 % 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. 41,08 %  utólag levont   40,20 % 

      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 41,01 %  utólag levont   39,72 % 

                   90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 41,09 %  utólag levont   38,59 % 

                                 

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos futamidőt, 12 % 

ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes díja:4.189,- Ft, melyből a 

folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 

1.479,- Ft. 

 

Prolongáció - kölcsön futamidejének azonos futamidejű hosszabbítása - esetén a fenti összegű kezelési 

költség  és kamat mellett,  egyszeri 3,8 % prolongálási díj fizetendő, melynek összege 1.900,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató) 

 

A ZENIT-KER Kft. által a BOND Zrt. megbízásából nyújtott zálogkölcsönök esetében az egy 

zálogjegyre (egy zálogtárgy fedezetére) kifizethető maximális kölcsönösszeg a zálogtárgy 

becsértékének 50-90 százaléka, de maximum 1.000.000 .-Ft 

 

Székesfehérvár, 2021. december 30. 

 

 

 Bruder Balázs 

 ügyvezető  



ZENIT-KER Kft  

a BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                            

függő, kiemelt közvetítője 

ZÁLOGFIÓK: 

8630. Balatonboglár, Szabadság u.11. 

   

Zálogkölcsönzés díjtáblázata  

Érvényes: 2022. január 01-től  

 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 12 %  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 2,73 %-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 21 %, 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. 41,08 %  utólag levont   40,20 % 

      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 41,01 %  utólag levont   39,72 % 

                   90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 41,09 %  utólag levont   38,59 % 

                    120 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 41,10 %  utólag levont   37,83 % 

                                                       

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos futamidőt, 12 % ügyleti 

kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes díja:4.189,- Ft, melyből a folyósításkor 

fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 1.479,- Ft. 

 

Prolongáció - kölcsön futamidejének azonos futamidejű hosszabbítása - esetén a fenti összegű kezelési 

költség  és kamat mellett,  egyszeri 3,8 % prolongálási díj fizetendő, melynek összege 1.900,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 

 

A ZENIT-KER Kft. által a BOND Zrt. megbízásából nyújtott zálogkölcsönök esetében az egy zálogjegyre 

(egy zálogtárgy fedezetére) kifizethető maximális kölcsönösszeg a zálogtárgy becsértékének 50-90 

százaléka, de maximum 1.000.000 .-Ft 

 

Székesfehérvár, 2021. december 30. 

 

 Bruder Balázs 

 ügyvezető  



 

 

BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                           

ZÁLOGFIÓKOK: 
8630 Balatonboglár, Szabadság u.11.,  1211 Budapest, II. Rákóczi F.u.142.,  

8000 Székesfehérvár, József A.u.5-7.,  8000 Székesfehérvár, Piac tér 8., 

8600 Siófok, Széchenyi u.7.,   8200 Veszprém, Munkácsy M.u.3/A. 

 

 

Bond Zrt. leányvállalata, a Zenit-Ker Kft. által forgalmazott arany ékszerekre 

FOLYÓSÍTOTT ZÁLOGKÖLCSÖNZÉS DÍJTÁBLÁZATA  

Érvényes: 2021. május 03-tól 

 

Ezen feltételekkel a hitel kétszer hosszabbítható.  

További hosszabbításoknál az általános díjtábla érvényes! 

 

 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 5 %  a kihelyezett kölcsön összegére 

vetítve, napi kamat számítással.    

A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 

kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 

90 nap futamidő mellett                         

 

A kölcsön 1 %-a. 

A zálogkölcsön kifizetésekor és a prolongálás napján kell 

megfizetni. 

3. Késedelmi díj A kölcsön  0 %-a, 90 napos futamidő mellett. 

4. Késedelmi kamat Évi 10,5 % 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 0 % a kölcsön összegére vetítve. Kölcsön lejáratának 

hosszabbításakor  kerül felszámításra. 

  

                                       90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 9,47 % . 

                                                                         

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos futamidőt, 

5 % ügyleti kamatot és 1 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes díja:1.116,- Ft, 

melyből a folyósításkor fizetendő kezelési díj 500,- Ft, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő ügyleti 

kamat pedig 616,- Ft. 
Prolongáció - kölcsön futamidejének azonos futamidejű hosszabbítása - esetén a fenti összegű kezelési 

költség és kamat mellett a prolongálási díj összege 0%. 
(*Teljes hiteldíj mutató) 

      

Székesfehérvár, 2021. május 03. 

 

 
 

 Bruder Balázs 

 ügyvezető  



 

 

BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.                                                           

ZENIT-KER Kft mint a BOND Zrt.       

függő, kiemelt közvetítője 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. 

 

 

BOND Zrt., ZENIT-KER KFT ÁLTAL FORGALMAZOTT  BEFEKTETÉSI CÉLÚ 

ARANYTÖMBRE FOLYÓSÍTOTT ZÁLOGKÖLCSÖNZÉS DÍJTÁBLÁZATA 

 

Érvényes: 2021.07.29-től a 2011. évi CXLVIII. Törvény 3. §-ával megállapított Hpt. 

199. § hatálybalépését követően megkötött szerződésekre 

 

 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi  9 %  a kihelyezett kölcsön összegére 

vetítve, napi kamat számítással.    

A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 

kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 

180 nap futamidő mellett                                               

 

A kölcsön 3 %-a. 

A zálogkölcsön kifizetésekor és a prolongálás napján kell 

megfizetni. 

3. Késedelmi díj A kölcsön   9 %-a,   180 napos futamidő mellett. 

Türelmi időt követően további 2% 

4. Késedelmi kamat Évi 16,5 %, 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 % a kölcsön összegére vetítve. Kölcsön lejáratának  

hosszabbításakor kerül felszámításra. 

     

180 napos futamidő mellett a *THM: 16,16 % 

 

Reprezentatív példa: a THM számításakor 100.000.- forint kölcsönösszeget, 180 napos 

futamidőt, 9 % ügyleti kamatot és 3 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes díja: 

7.438,- Ft, melyből a folyósításkor fizetendő kezelési díj 3.000,- Ft, a zálogtárgy kiváltásakor 

fizetendő ügyleti kamat pedig 4.438,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató) 
 

Székesfehérvár, 2021. 07. 29. 

 

 

 

 

 Bruder Balázs 

 ügyvezető igazgató 



 

BNET ÉKSZER Kft  
a BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.    

függő kiemelt közvetítője                                                                                  

ZÁLOGFIÓK:  

8500. Pápa, Kossuth Lajos u. 20. 

 

 

Zálogkölcsönzés díjtáblázata 

Érvényes: 2022. január 01-től  

 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 12 %  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 2,73 %-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 21 % 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. 41,08 %  utólag levont   40,20 % 

      45 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 41,01 %  utólag levont   39,72 % 

                   90 napos futamidő mellett:  THM: előre levont  kez.ktg. 41,09 %  utólag levont   38,59 % 

  

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 90 napos futamidőt, 12 % 

ügyleti kamatot és 5,42 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes díja:4.189,- Ft, melyből a 

folyósításkor fizetendő kezelési díj 2.710,- Ft, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő ügyleti kamat pedig 

1.479,- Ft. 

 

Prolongáció - kölcsön futamidejének azonos futamidejű hosszabbítása - esetén a fenti összegű kezelési 

költség  és kamat mellett,  egyszeri 3,8 % prolongálási díj fizetendő, melynek összege 1.900,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató) 

 

      

Székesfehérvár, 2021. december 30. 

 

 

 Bruder Balázs 

 ügyvezető  



 

EUROZÁLOG Kft.                                                                                                       

a BOND Pénz és Értékforgalmi Zrt.  

függő, kiemelt közvetítője 

 

ZÁLOGFIÓK: 

3000. Hatvan, Rákóczi u.37. 

 

Zálogkölcsönzés díjtáblázata 

Érvényes: 2022. január 01-től  

 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi  13,1 %  a kihelyezett kölcsön 

összegére vetítve, 365 napi  kamat számítással.  

A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 

kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 

30 nap futamidő mellett                         

A kölcsön 1,79 %-a.  

A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 

kell megfizetni. 

3. Késedelmi díj A késedelmes időszakra minden megkezdett 10 napos 

időszakában 8,33 %. 

4. Késedelmi kamat Évi 22,65 % 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: utólag levont  kez.ktg. 41,04 %   

                   

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 30 napos 

futamidőt, 13,1% ügyleti kamatot és 1,79% kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes 

díja: 1.433,- Ft, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő, melyből a kezelési díj 895,- Ft, ügyleti 

kamat pedig 538,- Ft. 
Prolongáció - kölcsön futamidejének azonos futamidejű hosszabbítása - esetén a fenti összegű kezelési 

költség  és kamat mellett,  egyszeri 3,8 % prolongálási díj fizetendő, melynek összege 1,900,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 

      

Székesfehérvár, 2021. december 30. 

 

 

 

 Bruder Balázs  

 ügyvezető  



 

 

 

TO-MA 200 Kft.                                                                                                 

a BOND Pénz és Értékforgalmi Zrt.  

függő, kiemelt közvetítője 

 

ZÁLOGFIÓK 

2400. Dunaújváros, Dózsa György út 19. fszt 1.  

 

 

Zálogkölcsönzés díjtáblázata 

Érvényes: 2022. január 01-től  

 

1. Kölcsön kamata              A kölcsön kamata évi 5,7 %  a kihelyezett kölcsön 

összegére vetítve, napi kamat számítással.    

A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 

kell megfizetni. 

2. Kezelési díj 

30 nap futamidő mellett 

  

 

A kölcsön 2,40 %-a. 

A zálogkölcsön visszafizetésekor és a prolongálás napján 

kell megfizetni. 

3. Késedelmi díj A kölcsön  9,6 %-a,    30 napos futamidő mellett.  

 

4. Késedelmi kamat Évi 11,55 % 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: utólag levont kez.ktg.  41,07 %       

                                                                    

Reprezentatív példa: a THM számításakor 50.000.- forint kölcsönösszeget, 30 napos futamidőt, 

5,7 % ügyleti kamatot és 2,4 % kezelési díjat vettünk figyelembe. A kölcsön teljes díja: 1.434,- 

Ft, melyből a kiváltáskor fizetendő kezelési díj 1.200,- Ft, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő 

ügyleti kamat pedig 234,- Ft. 
Prolongáció - kölcsön futamidejének azonos futamidejű hosszabbítása - esetén a fenti összegű kezelési 

költség  és kamat mellett,  egyszeri 3,8 % prolongálási díj fizetendő, melynek összege 1,900,- Ft. 
(*Teljes hiteldíj mutató ) 

      

Székesfehérvár, 2021. december 30. 

 
 

 Bruder Balázs 

 ügyvezető   


