Vextir og gjaldskrá Lykils fjármögnunar hf. (Lykill)

Vextir og gjaldskrá

Vextir

Álag vegna innlausnar á gjaldföllnum skuldbindingum við þriðja aðila

Vextir nýrra Lykillána og Lykilsamninga (1)
Óverðtryggðir vextir

3% af höfuðstól en að lágmarki:
- Vegna þungaskatts og vátrygginga lágmark
- Vegna bifreiðagjalda og vanrækslugjalda lágmark
- Vegna stöðumælasekta lágmark
- Vegna veggjalda lágmark
- Annað

Fjármögnunarhlutfall hærra en 81% af kaupverði
Fjármögnunarhlutfall 61% - 80% af kaupverði
Fjármögnunarhlutfall 51% - 60% af kaupverði
Fjármögnunarhlutfall 50% eða lægra af kaupverði

6,80%
5,25%
4,95%
4,20%

Kostnaður vegna vanskila

Lykilfé (1)
Vextir
Lántökugjöld ráðast af lengd samnings
6 - 12 mán 2,28% - 2,84%, 13 - 24 mán 2,93% - 3,95%

10,00%

Eldri kjörvextir Lykils (3)
Kjörvextir á óverðtryggða samninga / lán án álags (2)
Kjörvextir á verðtryggða samninga / lán án álags (2)

3.000 kr.
1.500 kr.
2.000 kr.
2.000 kr.
3.000 kr.

4,25%
4,00%

Vextir samninga / lána í erlendri mynt eru bundnir breytilegum Libor vöxtum og sambærilegum vöxtum (4)
Vaxtaálag samninga / lána er samningsbundið og ræðst m.a. af veðsetningarhlutfalli, fjárhagsstöðu, tryggingastöðu og
markaðsaðstæðum hverju sinni

Þóknanir og annar kostnaður

Innheimtuviðvörun / Eftir 10 daga - krafa lægri en 10.499 kr.
Milliinnheimtubréf 1 / Eftir 20 daga - krafa lægri en 10.499 kr.
Milliinnheimtubréf 2 - Aðvörun / Eftir 40 daga - krafa lægri en 10.499 kr.

950 kr.
950 kr.
950 kr.

Innheimtuviðvörun / Eftir 10 daga - krafa milli 10.500 kr. og 84.999 kr.
Milliinnheimtubréf 1 / Eftir 20 daga - krafa milli 10.500 kr. og 84.999 kr.
Milliinnheimtubréf 2 - Aðvörun / Eftir 40 daga - krafa milli 10.500 kr. og 84.999 kr.

950 kr.
2.300 kr.
2.300 kr.

Innheimtuviðvörun / Eftir 10 daga - krafa hærri en 85.000 kr.
Milliinnheimtubréf 1 / Eftir 20 daga - krafa hærri en 85.000 kr.
Milliinnheimtubréf 2 - Aðvörun / Eftir 40 daga - krafa hærri en 85.000 kr.

950 kr.
5.900 kr.
5.900 kr.

Símtal vegna milliinnheimtu
Uppsetning skriflegs greiðslusamkomulags

550 kr.
2.700 kr.

Önnur þóknun á lögfræðisviði vegna vanskila viðskiptavina er samkvæmt gjaldskrá lögfræðisviðs
sem er aðgengileg á heimasíðu félagsins sem og á starfsstöð þess.

Stofngjöld / lántökugjöld
Útseld vinna á vegum Lykils.

Stofngjald / lántökugjald ræðst af lengd samnings / láns - 1,75% - 3,20%

Matsgerð / skoðun pr. klst. að lágmarki - m.vsk.
Önnur sérfræðivinna pr. klst. að lágmarki - m.vsk.

1-12 mán 1,75%, 13-23 mán 1,85%, 24-35 mán 2,00%, 36-47 mán 2,25%, 48-59 mán 2,50%,
60-71 mán 3,00%, 72-84 mán 3,20%.

Opinber gjöld

Stofngjöld / lántökugjöld að lágmarki:

15.000 kr.

Skjalavinna og upplýsingaöflun

Þinglýsingargjald
Stimpilgjald - Fer eftir gerð þeirra skjala sem verið er að þinglýsa - 0,40% - 1,50%
Veðbókarvottorð
15.000 kr. Sölutilkynningar v/ökutækja
15.000 kr. Tilkynning v/umráðamanns
15.000 kr. Tilkynning um niðurfellingu umráðamanns
15.000 kr.* Sölutilkynningar v/vinnuvéla
6.500 kr.*
9.500 kr.*
500 kr.
(1) Séu samningar/lán tengd Reibor vöxtum er þess sérstaklega getið í samningum/lánum. Álag á breytilega Reibor vexti er ákvarðað
950 kr.
hjá Lykli við upphaf samninga/lána og helst það óbreytt út samnings-/lánstíma nema ákvæði í samningum/lánum kveði á um annað.
627 kr.

Tryggingarbréf
Kaupsamningur / afsal leigumunar
Vinna við gagnaöflun fyrir hverja byrjaða klst.
Tímabundin heimild fyrir ökutæki úr landi
Greiðslumat einstaklinga
Greiðslumat hjóna og sambúðarfólks
Uppfletting í Creditinfo - vanskilaskrá
Uppfletting í Creditinfo - skuldastöðukerfi
Útprentun yfirlita pr. stk.

(2) Kjörvextir eru grunnvextir Lykils á verðtryggðum/óverðtryggðum samningum/lánum á hverjum tíma. Kjörvextir
breytast samkvæmt ákvörðun Lykils á hverjum tíma um breytingar gjaldskrár. Álag á kjörvexti er ákvarðað hjá Lykli við upphaf
samninga/lána og helst það óbreytt út samnings-/lánstíma nema ákvæði í samningum/lánum kveði á um annað.

Skilmálabreytingar
Breyting greiðslna / gjalddaga
Yfirtaka / nýr leigumunur / veðleyfi / veðflutningur
Myntbreyting 0,2% af stöðu samnings/láns - Að lágmarki 10.000 kr.
Skuldbreyting vanskila 1% af skuldbreyttri fjárhæð - Að lágmarki 10.000 kr.

10.000 kr.
15.000 kr. (3) Samningar / lán yfirtekin frá Lykli (MP banka/Kviku).
0,20%
1,00%
(4) Álag á breytilega erlenda vexti er ákvarðað hjá Lykli við upphaf samninga/lána og helst það óbreytt út samnings-/lánstíma nema
ákvæði í samningum / lánum kveði á um annað.

Uppgreiðslugjald
(5) Virðisaukaskattur leggst við greiðslugjald á rekstrar-, flota- og fjármögnunarleigusamningum.
Ræðst af fjölda mánaða sem eftir er af samningi/láni - 1,00% - 3,00%
0-24 mánuðir eftir 1%, 25-36 mánuðir eftir 2%, 37 mánuðir eða meira eftir 3%.
Uppgreiðslugjald er ekki tekið af lánum / samningum einstaklinga (neytenda).

* Breyting frá fyrri gjaldskrá.

Annað
Greiðslugjald
Greiðslugjald á hverjum gjalddaga, reikningur sendur (5)
Greiðslugjald, rafrænn reikningur (5)
Greiðslugjald, beingreiðsla (5)
Greiðslugjald, rekstrarleiga, flotaleiga, aðrir reikningar (5)

595 kr.
395 kr.
120 kr.
395 kr.

6.000 kr.
15.000 kr.

Opinber gjöld sem tiltekin eru í gjaldskrá þessari geta tekið breytingum skv. gjaldskrá opinberra aðila.
Gjaldskrá þessi er birt með fyrirvara um innsláttarvillur.
Gjaldskrá tekur breytingum skv. ákvörðunum Lykils fjármögnunar hf. hverju sinni.
Vextir kunna að breytast verði breytingar á lánskjörum Lykils fjármögnunar hf.
Gjaldskrá nr. 67.
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2.500 kr.
1.500 kr.
2.683 kr.
1.087 kr.
513 kr.
5.170 kr.

