
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
a Cofi dis Magyarországi Fióktelepének 
„Most 0% kamat 90 napig!” elnevezésű programjához

1. PROGRAM CÉLJA, IDŐTARTAMA, SZERVEZŐI

1.1 COFIDIS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.,

 cégjegyzékszám: 01-17-000367, adószám: 22196796-2-41, a továbbiakban „Cofi dis”)

 „Most 0% kamat 90 napig” elnevezéssel programot szervez 2018. június 1. 8:00 óra

 és 2018. június 29. 16:00 óra közötti időtartamban (a továbbiakban: „Program”).

1.2 Program részvételi feltételei a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban:

 „Szabályzat”) kerülnek meghatározásra.

2. PROGRAM FELTÉTELEI

2.1  A Programban kizárólag azon 18. életévét betöltött cselekvőképes, 

 Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban:

 „Ügyfél”, illetve az Ügyfél és a Cofi dis a továbbiakban együtt: „Felek”) vehet részt, aki

  2.1.1  a Szabályzatot elfogadja.

  2.2.2 2018. június 1. 8:00 óra és 2018. június 29. 16:00 óra között

  Megújuló Hitelt igényel és a Felek között 2018. július 31-ig Megújuló Hitel elnevezésű

  hitelszerződés jön létre, melynek keretében az igényelt hitelösszeg fi nanszírozásra kerül.

2.2  A Programban nem vehetnek részt a Cofi dis vezető tisztségviselői, munkavállalói,

 tulajdonosai, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja

 szerinti hozzátartozói és élettársa.

2.3  A Cofi dis fenntartja magának a jogot arra, hogy a hitelkérelmet elutasítsa, továbbá

 kizárja a felelősségét az elvárható erőfeszítések ellenére bekövetkező késedelemért.

3. PROGRAM MENETE

3.1  A Program keretében a Cofi dis a fi nanszírozást követő első 90 napban elengedi a hitelkamatot

 azon Ügyfelének, aki 2018. június 1. 8:00 óra és 2018. június 29. 16:00 óra között Megújuló

 Hitelt igényel, továbbá a Felek között 2018. július 31-ig Megújuló Hitel elnevezésű

 hitelszerződés jön létre.

3.2  A Cofi dis a jelen Szabályzat szerinti kedvezményes Megújuló Hitel kondíciókat

 kizárólag a promóció időtartama alatt történő hiteligény esetén adja, amennyiben az

 igénylő kérelme a Szabályzat szerinti határidőben elfogadásra, majd fi nanszírozásra kerül.

3.3  A Cofi dis fenntartja magának a jogot arra, hogy a hitelkérelmet, az előzetes hitelbírálat

 eredményétől függetlenül elutasítsa, esetleg a megalapozott döntéshez további

 adatokat kérjen be.



3.3  Hitelösszeg lehívására vonatkozó tudnivalók

  3.3.1 A promóciós kamatszámítás minden esetben az első fi nanszírozástól

  kezdődik, függetlenül attól, hogy mekkora összeget hív le az Ügyfél.

  A kamatszámítás minden esetben az aktuális teljes tőketartozásra számolódik.

  Amennyiben több részletben kerül lehívásra a hitelösszeg, vagy a kedvezményes

  időszak alatt újrafi nanszírozásra kerül sor, a 90 napos kedvezményes

  periódus nem hosszabbodik meg.

  3.3.2 A hitel havi minimum fi zetendő törlesztőrészlete nem változik, a kedvezmény  

  érvényesülése az elméleti futamidő és a fi zetendő teljes összeg csökkenésében

  jelentkezik.

  3.3.3 A jelen Szabályzat szerinti fi nanszírozás napjának az a nap minősül,

  amikor a folyósított hitel összegével a Cofi dis fi zetési számlája megterhelésre kerül.

3.4  Fizetési késedelem esetén: Amennyiben az első három hónap alatt fi zetési elmaradás

 történik, a kedvezmény továbbra is jár, azonban késedelmi díj kerül felszámolásra

 a Megújuló Hitel Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: „ÁSZF”)

 meghatározottak szerint.

4. REPREZENTATÍV PÉLDA

4.1 500 000 Ft összegű Megújuló Hitel esetén kedvezményes kondíciókkal

  4.1.1. Hitelkamat (THM): fi x 0% a jelen Szabályzat hatálya alatt megkötött Megújuló

  Hitel hitelszerződés első fi nanszírozásától kezdődően 90 napig, ezt követően a

  mindenkor hatályos Megújuló Hitel ÁSZF szerint változó, jelenleg hatályos ÁSZF

  alapján évi 22,46%

  4.1.2. THM a teljes időszakra vetítve 18,76% a jelen Szabályzat hatálya alatt

  megkötött Megújuló Hitel hitelszerződésre vonatkozóan

  4.1.3. Havi törlesztőrészlet: 15 997 Ft

  4.1.4. Elméleti futamidő: 42 hónap (hitelfedezeti biztosítás nélkül)

  4.1.5. Teljes visszafi zetendő összeg: 669 635 Ft

  4.1.6. A hitel teljes díja (amely magában foglalja a felszámított ügyleti

  kamatot): 169 635 Ft (hitelfedezeti biztosítás nélkül, amennyiben a fogyasztó

  kiegészítő szolgáltatást nem igényel, a hitel teljes díjában foglalt díj:

  0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft)

4.2. 500 000 Ft összegű Megújuló Hitel esetén normál kondíciókkal (Megújuló Hitel ÁSZF szerint):

  4.2.1. Hitelkamat (változó): évi 22,46%

  4.2.2. THM: 22,46%

  4.2.3. Havi törlesztőrészlet: 15 997 Ft



  4.2.4. Elméleti futamidő: 46 hónap (hitelfedezeti biztosítás nélkül)

  4.2.5. Teljes visszafi zetendő összeg: 719 824 Ft

  4.2.6. A hitel teljes díja (amely magában foglalja a felszámított ügyleti kamatot):

  219 824 Ft (hitelfedezeti biztosítás nélkül, amennyiben a fogyasztó kiegészítő

  szolgáltatást nem igényel a hitel teljes díjában foglalt díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség:

  0 Ft; adó: 0 Ft)

5. ADATKEZELÉS

A Program során az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adataikat a Programban megadó

Ügyfelek feltétel nélküli kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes 

adataik Cofi dis adatbázisába kerüljenek és azokat Cofi dis – az Ügyfelek esetleges 

írásbeli tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és 

engedélyezés nélkül a Program lebonyolítása érdekében kezelje. Az adatkezelés 

egyéb vonatkozó kérdéseire a Cofi dis Megújuló Hitel ÁSZF-ben foglaltak irányadók.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1  A Programban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus és kifejezett

 elfogadását jelenti. Az Ügyfelek a Programban való részvétellel elismerik, hogy

 teljes körűen megismerték a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket és azokat elfogadják.

5.2  Cofi dis a Program részvételi feltételeinek vizsgálata, valamint az ajánlatra

 való jogosultság vizsgálata során kizárólag a saját nyilvántartását tekinti irányadónak.

5.3  Cofi dis nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési kötelezettséget a Programban

 való részvétel során, a Programból eredő vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen költségért,

 kárért.

5.4  Cofi dis nem felelős a jelen Szabályzat alapján az Ügyfelek felé fennálló

 bármely kötelezettsége késedelmes teljesítéséért vagy részleges, illetve teljes nem-

 teljesítéséért, ha e késedelmet vagy mulasztást rajta kívül álló körülmények idézik elő.

5.5  Az Ügyfelek jelentkezésükkel tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzatban

 foglalt feltételeket Cofi dis a jelen Szabályzat módosításával bármikor egyoldalúan

 módosíthatja, illetve a Programot bármikor felfüggesztheti vagy visszavonhatja.

5.6  A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai az irányadóak. A Cofi dis kijelenti és

 vállalja, hogy amennyiben bármilyen vitás kérdés merül fel közte és az Ügyfél

 között, azokat az Ügyféllel megpróbálja békés tárgyalások útján, megegyezéssel rendezni.

Budapest, 2018. május 31.

COFIDIS Magyarországi Fióktelepe

Szervező


