
HOGYAN FIZESSEM 

A TÖRLESZTŐRÉSZLETET

A JÁRVÁNY IDEJÉN?

Önmaga és családja, valamint a járványban most különösen veszélyezettet bankfióki és postai 
dolgozók érdekében kérjük, hogy törlesztőrészletét fizesse az alábbi digitális fizetési módok 
egyikével!

Ha nehézségbe ütközne, keresse ügyfélszolgálatunkat a 06 1 354-5000-es telefonszámon (hétfő, 
kedd, csütörtök, péntek 8:00-18:00, szerda 8:00-20:00) vagy az infohu@cofidis.hu e-mail címen.

ÉRINTÉSMENTES HITELFELVÉTEL, INTÉZZE OTTHONÁBÓL!

A Magyar Posta iCsekk mobilalkalmazásának segítségével a csekket egyszerűen és gyorsan 
befizetheti bankkártyájával. Részletes információ az iCsekk telepítéséről és használatáról: 
posta.hu/icsekk

Javasoljuk, hogy akár saját net- és mobilbankjában is keresse az iCsekk-hez hasonló 
csekkbefizetési lehetőséget. Ilyen megoldást ma már számos bank nyújt ügyfeleinek.

4) CSEKKBEFIZETÉS MOBILTELEFONNAL

Az állandó átutalás megbízást szintén megadhatja bankja digitális csatornáin (net- és mobilbank 
vagy telebank). Innentől kezdve a bankja minden hónapban át fogja utalni a Cofidis részére  
a törlesztőrészletét.

Az átutaláshoz az alábbi adatokra van szüksége:

Megnézem a részletes útmutatót, hogy net- és mobilbankomban hogyan tudom beállítani az állandó 
átutalást. >>

2) AZ ÁLLANDÓ ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS IS EGYSZERŰ

Cofidis Magyarországi Fióktelepének számlaszáma: 16300000-03002235-90006400

A közlemény rovatba kérjük, rögzítse a szerződésszámát. A szerződésszámot megtalálja az Ön 
szerződésének (B jelű dokumentum) jobb felső sarkában.

Keresse bankja online csatornáit: állítsa be net- és mobilbankon, vagy telebankon keresztül  
 csoportos beszedést. Innentől kezdve a Cofidis minden hónapban automatikusan megkapja 
bankjától törlesztőrészletének összegét.

A megbízáshoz a következő adatokat kell megadni:

Megnézem a részletes útmutatót, hogy net- és mobilbankomban hogyan tudom beállítani a csoportos beszedést.>>

1) A CSOPORTOS BESZEDÉSSEL A LEGEGYSZERŰBB

Kedvezményezett neve: Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Kedvezményezett azonosítója: A22196796T242

A közlemény rovatba kérjük, rögzítse a szerződésszámát. A szerződésszámot megtalálja 
az Ön szerződésének (B jelű dokumentum) jobb felső sarkában.

A Cofidis-nél minden népszerű bankkártyatípussal fizethet!
Ön csak:
• felhívja ügyfélszolgálatunkat a 06 1 354-5000-es telefonszámon, 
• munkatársunk tájékoztatja a bankkártyás fizetés részleteiről és 
• SMS-ben vagy e-mailben elküldjük Önnek a bankkártyás fizetéshez szükséges linket.
• Ezt megnyitva a webshopoknál már jól ismert fizetési felületre jut, és befizetheti törlesztőrészletét.

3) BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
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