
Részvételi Szabályzat a Cofidis
„Kedvezményes Adósságrendező Hitel ajánlat 

(2017. december havi törlesztő elengedése)” promóciójához

1. A promóció szervezője, időtartama 

A COFIDIS Magyarországi Fióktelepe (1066 Budapest, Mozsár u. 16., a továbbiakban „Cofidis”) promóciót 
(továbbiakban: „Promóció”) szervez Adósságrendező Hitel termékéhez 2017. április 1. és április 30. közötti 
időtartamban.

2. A promóció résztvevői

 promóció a 2017. április 1. 0:00 óra –  30. 24:00 óra időszakban a cofidis.hu oldalon leadott visszahíváskérésekre, 
valamint a személyes ügyfélszolgálati irodában vagy a Cofidis  telefonszámain nyitvatartási időben ezen időszak alatt 
jelzett termékigényekre terjed ki.

2.2  A kampány műveleti kódjai

A promócióban minden olyan természetes személy  részt vehet, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
• a jelen promóciós szabályzatot tudomásul veszi és elfogadja, 
• a jelen promóciós szabályzat alapján a promóciós Adósságrendező Hitel ajánlat iránti igénylését az ott megjelölt 

csatornák egyikén a kampány időszaka alatt jelzi, 
• az Adósságrendező Hitel szerződés létrejön, a kölcsönösszeg a szerződés feltételei szerint folyósításra kerül. 

(a továbbiakban: „Résztvevő”).

Kizárások: a Programban nem vehetnek részt
• Azon magánszemélyek, akik a Cofidis vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen 

személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói (a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 
nevelőszülő és a testvér);

• a Cofidis megbízásából a Program előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A promóciós kampány időszaka

A promóció a 2017. április 1. 0:00 óra –  2017. április 30. 24:00 óra időszakban jelzett Adósságrendező Hitel termék 
igényekre terjed ki.



4. A promóció leírása

Amennyiben a jelen Promóciós Szabályzatban definiált időszak alatt jelzi a Résztvevő Cofidis Adósságrendező 
Hitel termék iránti igényét és a későbbiekben igénye elfogadásra kerül, a szerződés létrejön és a kölcsönösszeg 
a szerződés feltételei szerint folyósításra kerül, akkor a jelen Promóciós Szabályzatban felsorolt feltételek teljesítése 
esetén a Cofidis a 2017. december havi törlesztő részletet elengedi.
A Cofidis jogosult saját hitelbírálati szempontjai szerint az igénylés elutasítására.

5. A Promócióra (Adósságrendező Hitel – egy havielengedett törlesztés 2017. decemberében) való 
jogosultság feltételei 

Résztvevő
1. jelzi igényét az Adósságrendező Hitel termékre  legkésőbb a promóciós időszak végéig, azaz 2017. április 30. 

napján 24:00 óráig, 
2. A finanszírozást követően 2017. december 1-ig a Résztvevő minden hónapban késedelem nélkül megfizeti az 

esedékes havi törlesztőrészlet pontos összegét, így nem esik fizetési késedelembe. 
3. Amennyiben a promóciós Adósságrendező hitel folyósítását követően a Résztvevő még 2017 december hó 1. 

napja előtt visszafizeti a teljes tartozását Cofidis felé (végtörleszt), az egyhavi törlesztő részlet elengedés nem jár.

Adósságrendező Hitel reprezentatív példa kedvezményes kondícióval:
• Hitelösszeg: 3.000.000 Ft
• Hitelkamat (változó): évi 12,20%
• THM: 12,90%
• Havi törlesztőrészlet: 68 391 Ft
• Futamidő: 60 hónap
• Teljes visszafizetendő összeg (májusban esedékes első havi törlesztőrészlettel induló törlesztési terv esetén): 

4 035 082 Ft
• A hitel teljes díja (amely magában foglalja a felszámított ügyeleti kamatot és májusban esedékes első havi 

törlesztőrészlettel induló törlesztési terv esetén): 1 035 082 Ft (amennyiben a fogyasztó kiegészítő szolgáltatást 
nem igényel, a hitel teljes díjában foglalt díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft)

Adósságrendező Hitel reprezentatív példa normál kondícióval 
• Reprezentatív példa: 3.000.000 Ft
• Hitelkamat (változó): évi 13,09%
• THM: 13,90%
• Havi törlesztőrészlet: 68 391 Ft
• Futamidő: 60 hónap
• Teljes visszafizetendő összeg: 4 103 473 Ft
• A hitel teljes díja: 1 103 473 Ft (amennyiben a fogyasztó kiegészítő szolgáltatást nem igényel, a hitel teljes 

díjában foglalt díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft)

A jelen promóció keretében nyújtott kedvezmény kisösszegű kifizetésnek minősül. Amennyiben éves szinten a 
Résztvevő a kedvezményesen háromszor adható kisösszegű kifizetést már igénybe vette, személyi jövedelemadó 
fizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben nem részesült  ilyen jellegű kifizetésben a  Résztvevő, további teendője 
nincs.

Egyéb rendelkezések: A promóció lejártát követően a mindenkor hatályos Adósságrendező Hitel ÁSZF szerinti 
feltételekkel lehet Adósságrendező Hitelt igényelni. 
Jelen promócióban nyújtott kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. 



6. Igénybevétel feltételei

Az igénybevételnek a fentieken túl nincsnek speciális feltételei.

7. Adatkezelés

A Promóció során az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adataikat a Promócióban megadó résztvevők kifejezett 
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataik Cofidis adatbázisába kerüljenek és azokat Cofidis – a 
résztvevők esetleges írásbeli tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés 
nélkül a Promóció lebonyolítása, illetve az ÁSZF-ben és az Üzletszabályzatban meghatározott célok érdekében és 
az ott meghatározott időtartam alatt kezelje. Az adatkezelés egyéb vonatkozó kérdéseire az ÁSZF-ben, illetve az 
Üzletszabályzatban foglaltak irányadók

Budapest, 2017. március 31.

COFIDIS Magyarországi Fióktelepe
Szervező


