Követelések kötelezettjeit érintő „Ügyfél” Üzletszabályzat
melléklete
A követelés érvényesítésével kapcsolatos eljárási cselekmények,
költségek, díjak
Levelezés

150 – 3.000 Ft/db

Lakcímkeresés

3.500 Ft/alkalom, 5, illetve 5-nél több főt érintő
adatszolgáltatás esetén 730,- Ft/fő

Iratmásolat díja

50 Ft/oldal

Helyszínelés

3.000 – 10.000 Ft/ alkalom

Ingatlan-nyilvántartási átjegyzés

6.600 – 12.600 Ft/ingatlan

Értékbecslés

25.000 – 200.000 Ft+áfa

Közjegyzői díj

1.000 – 150.000 Ft

Tulajdoni lap lekérdezése, beszerzése

1.000 – 4.000 Ft/ db

Térképmásolat lekérdezése, beszerzése

3.000 Ft/ db

Ügyvédi közreműködés

a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi
költségekről szóló 32/2003 (VIII.22) IM rendelet
és a bírósági végrehajtási eljárásban
megállapítható ügyvédi költségekről szóló
12/1994 (IX.8) IM rendelet szerint

Fizetési meghagyás kibocsátás

tőkeösszeg 3 %-a minimum 8.000 Ft, legfeljebb
300.000 Ft, a díj mértéke nem lehet kevesebb
annyiszor 1 600 forintnál, mint ahány fél van

Elsőfokú peres eljárás illetéke

tőkeösszeg 6 %-a, minimum 15.000 Ft,
legfeljebb 1.500.000 Ft

Ítélet elleni fellebbezés illetéke

tőkeösszeg 8%-a, de legalább 15.000,- Ft,
legfeljebb 2.500.000,- Ft

Perköltség

bíróság ítéletében ekként megítélt összeg,
amelynek része az eljárási illeték is

Végzés elleni fellebbezés illetéke

tőkeösszeg 3%-a, de legalább 7000,- Ft,
legfeljebb 300.000,- Ft

Végrehajtási eljárás

tőkeösszeg 1%-a minimum 5.000 Ft,
legfeljebb 350.000 Ft

Végrehajtó díja

díjjegyzék alapján
(kb. az ügyérték 10-20%-a)
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Ügygondnok, szakértő közreműködése
Csődeljárás illetéke
Felszámolási eljárás illetéke
Közzétételi költségtérítés (felszámolás és csőd)
Nyilvántartásba vétel (felszámolás, csődeljárás)
Vagyonkutatás költsége
Magáncsőd eljárásban a főhitelezőt törvény
alapján megillető postai és távközlési
költségátalány

ügylettől függő egyedi díjösszeg
50.000,-Ft (jogi személyiséggel rendelkező
gazdálkodó szervezet esetén)
80.000,- Ft(jogi személyiséggel rendelkező
gazdálkodó szervezet esetén)
25.000,- Ft
Hitelezői igény 1%, legalább 5.000,-Ft
legfeljebb 200.000 Ft
minimum 15.000 Ft+ÁFA,
legfeljebb 30.000 Ft+ÁFA
30.000,- Ft

A Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. a szerződéses rendelkezések szerint vagy a
törvény által meghatározott mértékű kamatot, késedelmi kamatot, díjat és költséget számít
fel.
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