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1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 
COFIDIS: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (Cg.: 01-17-000367, céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Tör-
vényszék Cégbírósága, székhely és ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Váci út 96-98., postacím: 1433 Budapest, Pf. 1140, 
telefon: 06-1-354-50-00, email: infohu@cofidis.hu, fő tevékenységi köre: egyéb hitelnyújtás, adatkezelési nyilvántar-
tási azonosító: 01498), a COFIDIS SA (61 avenue Halley, 59667 Villeneuve d’Ascq, Franciaország, nyilvántartási szám: 
325 307 106, céget nyilvántartó cégbíróság: RCS Lille, Greffe du Tribunal de Commerce de Lille) fióktelepe.
Az Argosyn és a Banque Fédérative du Crédit Mutuel csoport tagja: Az Argosyn és a Banque Fédérative du Crédit 
Mutuel valamennyi leányvállalata.
Adós: A hiteligénylő természetes személy, aki a Hitelkeretigényt aláírja, és akivel ennek alapján a COFIDIS Hitelszer-
ződést köt (a Hiteligénylő és az Adós együttesen: Adós). 
Adóstárs: A Hitelszerződést Társigénylőként aláíró személy (a Társigénylő és az Adóstárs együttesen: Adóstárs), aki együt-
tesen és egyetemlegesen felelős az Adóssal a Hitelszerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért. Minden olyan eset-
ben, amikor a Hitelszerződés az Adósra utal, azon az Adóstársat is érteni kell. Mind az Adós, mind az Adóstárs a Hitelszer-
ződésben foglaltakat, illetve a Hitelkeret felhasználásával kapcsolatos valamennyi cselekményt egyedül is végrehajthatja, 
oly módon, hogy az egyikük által végrehajtott cselekmény a másikat is egyetemlegesen kötelezi a COFIDIS-szel szemben. 
Az Adós vagy az Adóstárs közül bármelyikük részére a Hitelkeretigényhez/Hitelszerződéshez kapcsolódóan átadott vagy 
megküldött dokumentum, illetve a Hitelkeretigény hez/Hitelszerződéshez kapcsolódóan kézbesített postai küldemény vagy 
más módon írásban megküldött értesítés mindkettőjük részére átadottnak (megküldöttnek), illetve kézbesítettnek minősül.
Hitelkeret: A COFIDIS által nyújtott, a jelen COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL Általános Szerződési Feltételek (a további-
akban mint „ÁSZF”) szerint megújítható (rulírozó) hitelkeret. Az Adós a már visszafizetett tőkeösszeget részben vagy egész-
ben a Hitelszerződésben igényelt Hitelkeret erejéig jogosult ismételten lehívni a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel (rulírozás). 
Hitelkeretigény: Az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) adatait, valamint az Adós által igényelt Hitelkeretre vonatkozó 
adatokat tartalmazó, az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) által aláírt nyomtatvány.
Hitelszerződés: Egyfelől az Adós (és esetlegesen az Adóstárs), másfelől a COFIDIS által egyaránt aláírt Hitelkeret-
igény nyomtatvány és a jelen ÁSZF és mellékletei együttesen.
Minimum fizetendő törlesztőrészlet Hitel százalékában meghatározott mutatója: a  minimum fizetendő 
törlesztőrészlet Hitel százalékában meghatározott mutatója azt mutatja meg, hogy a minimum törlesztőrészlet a Hi-
tel hány százalékával egyenlő.
Központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott Személyi Azonosító Adatok:  
a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy 
egyéb, a  személyazonosság igazolására a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus levelezési cím.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS
2.1 A hiteligénylő (Adós) a COFIDIS megadott számán, telefonon, illetve a COFIDIS www.cofidis.hu internetes oldalán 

igényelheti a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében felsorolt hitelkeretek valamelyikét a COFIDIS-től (előminősítés). Az elő-
minősítés eredményétől függő Hitelkeretigény megfelelő kitöltése után és azt követően, hogy az Adós (és esetlege-
sen az Adóstárs) elhelyezte aláírását a Hitelkeretigény alján, az Adós elküldheti a Hitelkeretigényt a COFIDIS számára. 

2.2 A COFIDIS a Hitelkeretigény elfogadásáról vagy elutasításáról hozandó döntése előtt felméri az Adós pénzügyi helyzetét. 
Az Adós köteles a COFIDIS rendelkezésére bocsátani az értékelést lehetővé tevő valamennyi adatot és iratot a COFIDIS 
által előírt formában, tartalommal és határidőben. Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy mindenkori munkáltatójától 
a munkáltatójára, a munkaszerződés típusára, a munkaviszonyához kapcsolódó adatokra vonatkozó személyes adatnak 
minősülő információt a COFIDIS az Adós hitelképessége vizsgálata céljából (illetve a szerződés fennállása alatt: az Adós 
tartozásának behajtása érdekében) szóban vagy írásban elkérjen. Adós hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a COFIDIS szá-
mítástechnikai eszközökkel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozás keretében jellemzői értékelését elvégezze. A Cofidis 
a hitelkeretigénylő hitelképességét a rendelkezésre álló információk alapján értékeli, és kizárólag abban az esetben tesz 
ajánlatot a hitelkeretigénylőnek a Hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínű-
síthető, hogy az igénylő képes a Hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. Az információk 
a  kölcsönigénylő által nyújtott tájékoztatáson és a  hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak, amelynek 
igénybevételéről a Cofidis előzetesen papíron vagy tartós adathordozón tájékoztatja a hitelkeretigénylőt. A Cofidis a hitel-
képesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja a hitelkeretigénylőt a kérelem elbírálásának eredményéről és 
adott esetben arról, hogy ha a kérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során kerül sor. 

2.3 Ha a  Hitelkeretigényt a  COFIDIS elfogadja, a  Hitelkeretigény nyomtatványt aláírja. A  nyomtatvány COFIDIS által 
történő aláírásával a  Hitelszerződés létrejön a  Hitelkeretigényben foglalt feltételekkel. A  COFIDIS írásban, illetve 
rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján értesíti az Adóst a Hitelkeretigény elfogadásáról vagy elutasításáról szóló 
döntéséről, a Hitelszerződés létrejöttéről. 

2.4 Az Adós elfogadja, hogy a COFIDIS egyedül jogosult az általa nyújtott szolgáltatások meghatározására.
A COFIDIS által az Adós rendelkezésére bocsátott Hitelkeret az Adós által a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében felsorolt 
hitelkeretek közül megjelölt összegű Hitelkerettel egyező, vagy annál kisebb összegű Hitelkeret lehet. Ha a COFIDIS 
a Hitelkeretigényben az Adós által megjelölt összegű Hitelkerettől eltérő, kisebb összegű Hitelkeretet bocsát az Adós 
rendelkezésére, erről írásban tájékoztatja az Adóst. Ebben az esetben a Hitelszerződés a COFIDIS által meghatározott 
összegű Hitelkeretre jön létre. A COFIDIS erről szóló értesítése a Hitelszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Ha 
az Adós kifogásolja a COFIDIS által módosított Hitelkeretet, a tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül 
a 2.8. pontban foglaltaknak megfelelően elállhat a Hitelszerződéstől. 

2.5 A COFIDIS fenntartja a jogot arra, hogy a Hitelkeretigényt elutasítsa. Az elutasítást a COFIDIS nem köteles indokolni.
2.6 A COFIDIS a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja az Adóst a hitelkeretkérelem elbírálá-

sának eredményéről és adott esetben arról, ha a hitelkeretkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgo-
zása során került sor. A Hitelszerződés megkötését követően a COFIDIS nem mondhatja fel a Hitelszerződést azzal 
az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy az Adós által közölt adatok hiányosak voltak.

2.7 Ha a felek a Hitelszerződés megkötését követően a hitelkeret teljes összegének felemelésében állapodnak meg, 
a Hitelszerződés módosítását megelőzően a COFIDIS köteles az Adós hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitelkeret adott összeggel történő megemelését a hitelké-
pesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.

2.8 Az Adós a mellékelt leválasztható nyomtatvány aláírásával és visszaküldésével a Hitelkeretigény COFIDIS általi elfo-
gadásáról (a Hitelszerződés létrejöttéről) történő értesítés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül 
ingyenesen elállhat a Hitelszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Hitelszerződést, ha a COFIDIS a Hitelkeret 
terhére már kölcsön(ök)et folyósított. Ebben az esetben az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését 
követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a COFIDIS által az esetlegesen az Adós részére 
a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök) összegét a COFIDIS bankszámlaszámára átutalással visszafizetni.

2.9 Az Adós anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa a COFIDIS számára szolgáltatott adatok, illetve in-
formációk pontosságáért, valamint az ezeket tartalmazó okiratok valódiságáért. Ezek az adatok semmiképpen sem 
téveszthetik meg a COFIDIS-t. 

2.10 Adós kijelenti, hogy a Hitelkeret igénylése és a Hitelszerződés megkötése során a saját nevében, illetve érdeké-
ben jár el, illetve, amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerinti tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, úgy külön írásbeli nyilatkozatban 
tájékoztatja a COFIDIS-t a tényleges tulajdonos adatairól. A Hitelszerződés fennállása alatt az Adós (Adóstárs) köteles 
a  tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a COFIDIS-t értesíteni az  ügyfél-átvilágítás során megadott 
adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
3.1 A Hitelszerződés határozatlan időtartamra jön létre. A Hitelkeret terhére lehívott kölcsönösszegek visszafizetésének 

időtartamát (futamidejét) az ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza, azzal, hogy az első törlesztőrészlet a Hitelszerződés 
létrejöttét követő hónapban esedékes, és ily módon a törlesztőrészletek száma eggyel kevesebb, mint a kölcsönösz-
szeg visszafizetésének futamideje. 

3.2 A Hitelkeret rendelkezésre tartásának időtartama megegyezik a Hitelszerződés időtartamával. 

4. A HITEL KÖLTSÉGEI
4.1 Az Adós a Hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg után kamat fizetésére köteles, amely megegyezik a teljes 

hiteldíj mutatóval (THM-mel). A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:
 – mivel a Hitelszerződés nem határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívott-
nak kell tekinteni;

 – a Hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb törlesztőrészletet (a havi minimum fizetendő törlesztőrészletet) 
kell figyelembe venni;

 – ha a Hitelszerződés több lehívási és törlesztési időpontot tartalmaz, a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni.
A kamat a rendelkezésre tartott Hitelkeret függvényében az 1. sz. mellékletként csatolt táblázatban foglaltak szerint 
változik. A kamatokat egy napi kamatperiódusra számítják ki. A minimum fizetendő törlesztőrészlet Hitel százaléká-
ban meghatározott mutatóját a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4.2 A  Cofidis Hitelszerződéseinél a  H4K elnevezésű, a  Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási 
mutatót alkalmazza. AH4K elnevezésű kamatváltoztatási mutató leírása: 
A mutató a 3 havi átlagos BIRS különbsége két egymást követő kamatperiódus között, valamint figyelembe lehet 
venni olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher), amely 2014. december 
31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg.

Képletben:  

ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperió-
dus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban a BIRS kamat 3-havi számtani átlaga.
KT:  A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) 

előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési 
kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt

a) e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel,
b) a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében,
c) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy
d) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével,
de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli. A mutató értékét a 2015. január 1-ét követően beveze-
tett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi 
csökkentése mérsékeli. A mutató számítása: A mutató értéke 2015. április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, 
minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át 
követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint:

ahol:
KTi:  az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódus-

ban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének 
2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet 
a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt.

NA
i-1:  a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014. december 31-ét 

követő megemelése miatt a t–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg
ALL

i-1:  a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány t–1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó 
átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitel-
állományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.

BIRS:  a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi mutató amely a Hite-
lező hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy ezen az áron tudja a Hitelező 
változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel a fogyasztó számára a periódus alatt 
változatlan kamatot/kamatfelárat. A BIRS (Budapest Interest Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és olyan jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci 
feltételek mellett a bankok által egymás részére az adott futamidőre jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és 
eladási kamatlábak számtani középértékének (midswap) átlaga, ahol az  adott futamidőre vonatkozó éves 
fix kamat (ACT/365 bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel szemben. A Magyar 
Forex Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), napi 
megállapítását szolgáló fixingeljárást. A BIRS ráták elérhetők az MNB honlapján.

A kamatváltoztatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) 
teszi közzé.
A Cofidis Hitelszerződéseit 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamattal nyújtja, akként, hogy a Hitelszerződés 
hitelkamatát 

 – csak a 3 évet meghaladó hátralévő elméleti futamidejű Hitelszerződések esetében módosítja;
 – az első új kamatperiódus kezdőnapja 2015. október 1. és 2016. szeptember 30. közötti időtartamban az eredeti 
Hitelszerződésben meghatározott ügyleti év fordulónapjának hónapjával és naptári napjával megegyező hónap;

 – a kamatperiódusok alatt rögzített kamat mértékének az Adós hátrányára történő módosítására első ízben csak az Ál-
talános Szerződési Feltételek jelen pontja hatálybalépését követő második kamatperiódus kezdőnapjával kerülhet sor;

 – a Cofidis a hitel elméleti futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után módosíthatja. 
A COFIDIS – az ÁSZF módosításáról való értesítés szabályaival összhangban – a 6. pontban foglaltak szerint értesíti 
az ügyfeleket a változásról. A Cofidis nyilvántartja és honlapján elérhetővé teszi a hitelkamat kiszámításához álta-
la felhasznált referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatait, valamint 
alkalmazásának időszakát.

4.3 Amennyiben az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a ké-
sedelemmel érintett összeg után havi 16%-os (2008 novembere előtt létrejött Hitelszerződések esetében: havi 
8%-os) késedelmi kamat fizetésére köteles, amely nem haladhatja meg a Hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat 
másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapka-
mat 24 százalékponttal növelt mértéke. 
Az Adós hozzájáruló nyilatkozata alapján, amennyiben az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló bármely fizetési 
kötelezettségével késedelembe esik, a Cofidis adósságkezelési díjat számít fel, a következők szerint:
a) 500 Ft, amennyiben az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
b) további 2 500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c) további 3 500 Ft, amennyiben a késedelem még a  tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve 

havonta mindaddig ezen összeg kerül ismét felszámításra, ameddig az Adós késedelmes tartozását nem rendezi.
Az  adósságkezelési díjat a  Cofidis jogosult ismételten felszámítani, amennyiben az  Adós a  futamidő alatt, hátralékos 
tartozásának visszafizetését követően, ismételten késedelembe esik. Mivel a Cofidis az Adós hozzájárulása esetén nem 
alkalmaz késedelmi kamatot, az adósságkezelési díj összege magában foglalja a késedelmi kamatot. A jelen bekezdés 
nem értelmezhető akként, hogy késedelmi kamat kerülne felszámításra. Az adósságkezelési díjat a Cofidis évente egy al-
kalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemeli. 
Amennyiben a COFIDIS a Hitelszerződést a 10.1 pontban meghatározottak szerint felmondja, a tartozás után a továb-
biakban a Polgári törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban kerül késedelmi kamat felszámításra.
Az Adós hozzájáruló nyilatkozata alapján, amennyiben a Cofidis a Hitelszerződést a 10.1 vagy 10.2 pontban meghatározot-
tak szerint felmondással megszünteti, a Hitelszerződésben annak megszűnésekor meghatározott hitelkamattal megegyező 
mértékű, de min. 15%-os mértékű éves késedelmi kamat kerül felszámításra, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet 
magasabb, mint a Hitelszerződés alapján rendelkezésre tartott kölcsön tekintetében kötelezően alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések által a késedelmi kamat szempontjából megállapított maximális mérték. Az egyértelműség kedvéért a felek 
rögzítik, hogy a jelen bekezdés csak a késedelmi kamat mértékének kalkulációja céljából használja a hitelkamat kifejezést, 
de nem értelmezhető akként, hogy a Hitelszerződés megszűnését követően hitelkamat kerülne felszámításra.
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4.4 Amennyiben az  Adós valamely, a  Hitelszerződés alapján fennálló kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel 
a COFIDIS-nak költsége merül fel (így pl. az Adós nem értesíti a COFIDIS-t a 7.9. pontban foglaltakkal összhangban 
az adatai változásáról és ezzel a COFIDIS-nek indokolatlan posta- vagy más költsége merül fel), továbbá, ha az Adós 
a COFIDIS-tól olyan, a Hitelszerződéshez kapcsolódó szolgáltatás nyújtását kéri, amelyre a COFIDIS a Hitelszerződés 
alapján nem köteles, és az ilyen szolgáltatás nyújtásával a COFIDIS-nak költsége merül fel (így pl. Hitelkeret-biztosítás), 
az Adós a COFIDIS erre irányuló igénye esetén köteles az ilyen költséget a COFIDIS részére megtéríteni. 

4.5 Abban az esetben, ha az Adós a jelen Hitelszerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesíti, COFIDIS jogosult 
harmadik személyeket (így különösen, de nem kizárólag: behajtással foglalkozó magánszemély vagy társaság, ügyvéd, 
ügyvédi iroda stb.) a behajtás érdekében igénybe venni. A behajtás költségei az Adóst terhelik.

4.6 2009. április 1-jét követően létrejött Hitelszerződések esetében, amennyiben az Adós legalább 2 havi minimális 
törlesztőrészlettel késedelembe esik, úgy behajtás esetén köteles behajtási költségek címén a behajtás időpontjában 
fennálló tartozása 10%-nyi (ÁFA fizetési kötelezettség fennállása esetén ezen összeg ÁFA-val növelt) összegét, de 
legalább 12 000 Ft (+ ÁFA) összeget megfizetni a COFIDIS, illetve közvetlenül a COFIDIS által megjelölt, a behajtás 
érdekében igénybe vett harmadik személyek részére.

4.7 Amennyiben Adós a törlesztőrészletek megfizetése során a Hitel összegét túlfizeti és így az egyenlege 2 (két) hónap 
időtartamot meghaladóan pozitív lesz, vagy a Hitelszerződés bármely okból megszűnik, a COFIDIS az ilyen túlfizetés 
összegét köteles az Adós részére visszautalni: 

 – Amennyiben az Adós a túlfizetés visszajuttatását az általa korábban már megfelelően igazolt fizetési számlára 
kéri átutalni, vagy az Adós készpénzben, a Cofidis ügyfélszolgálatán szeretné felvenni a túlfizetés összegét, úgy 
a túlfizetés visszajuttatása költség- és díjmentes.

 – Amennyiben az Adós a túlfizetés visszajuttatását az általa korábban még nem igazolt fizetési számlára kéri át-
utalni, úgy az annak igazolásához szükséges, a Cofidisnél felmerülő postaköltségek kerülnek felszámításra, hogy 
az adott fizetési számla valóban az Adós nevén van. Ha a postai díjszabás változik, a Cofidis a költségnek az ak-
tuális – a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.

5. ÉRTESÍTÉSEK
5.1 A COFIDIS az Adósnak szóló írásbeli értesítéseit az Adós Hitelszerződésen megjelölt levelezési, illetve e-mail címére 

küldi el, kivéve, ha az Adós írásban értesíti a COFIDIS-t az értesítési címe változásáról. A Felek rögzítik, hogy az Adósnak 
postán elküldött nyilatkozatok a feladás napját követő 5. napon, míg az e-mail útján küldött értesítések a megküldés 
napján kézbesítettnek minősülnek. 

5.2 Az Adós köteles a COFIDIS-nek címzett bármely nyilatkozatát írásban a COFIDIS címére megküldeni. A COFIDIS 
részére megküldött nyilatkozatok abban az időpontban minősülnek kézbesítettnek, amikor a COFIDIS nyilvántartása 
alapján azok a COFIDIS-hez megérkeztek.

5.3 A COFIDIS tájékoztatja az Adóst, hogy a COFIDIS által nyújtott szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan az Adós és a COFIDIS 
között folytatott telefonbeszélgetések rögzítésre kerülhetnek, míg telefonon történő panaszkezelés illetve köve-
teléskezelés esetén rögzítésre kerülnek; erre a COFIDIS az Adóst megfelelően figyelmezteti. Adós kijelenti, hogy 
a jelen pont szerint rögzített telefonbeszélgetések útján tett jognyilatkozatai a mindenkor hatályos jogszabályi ren-
delkezések keretein belül az  írásban tett nyilatkozatokkal egyező érvényességgel, illetve bizonyító erővel bírnak. 
A felvételeket a COFIDIS tevékenységére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig tárolja. Az Adós hozzájárul 
telefonbeszél getései COFIDIS által történő rögzítéséhez és tárolásához az ÁSZF 9. pontjában foglaltakkal összhang-
ban. Amennyiben az Adós a telefonbeszélgetések rögzítéséhez való hozzájárulást meg kívánja szüntetni, azt bármi-
kor írásos nyilatkozatban vagy a telefonbeszélgetés megkezdése előtt szóban megteheti.

5.4 A COFIDIS az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-
mentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.

5.5 Az Adós a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 275. § (3) bekezdése 
szerint a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet, amelyet a COFIDIS legkésőbb 
90 napon belül írásban megküld az Adós részére.

5.6 A  Cofidis ügyfelei részére a  hitel egyenlegéről legalább évente egyszer ingyenesen kimutatást küld. Ezen felül 
a  Cofidis a  szerződés lejártát (a  teljes tartozás kiegyenlítését követően a  hitelkeret lezárásának kérését, illetve 
a szerződés hitelkiváltással történő megszüntetését) követő harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. 
Az Adós a kimutatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől számított 60 (hatvan) napon belül írásban kifogást 
emelhet. Ennek hiányában azt az Adós által elfogadottnak kell tekinteni. 

6. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
6.1 A Hitelkeretigény aláírásával az Adós kijelenti, hogy a COFIDIS GYORSHITEL Általános Szerződési Feltételeit ismeri 

és azokat teljes egészében elfogadja. A mindenkor hatályos ÁSZF hozzáférhető a www.cofidis.hu internetes címen. 
6.2 A COFIDIS az Adós számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja a Hitelszerződés feltételeit. A COFIDIS köteles 

a módosítást 15 nappal annak hatálybalépé se előtt a www.cofidis.hu internetes címen közzétenni. Amennyiben az Adós 
a közzétett módosítást nem fogadja el, jogosult annak hatálybalépéséig a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani. 
Ha az Adós a módosítást annak hatálybalépéséig nem mondja fel, a felek úgy tekintik, hogy azt az Adós elfogadta.
A kamat mértéke 4.2 pont szerinti változása esetén a Cofidis az adott kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nap-
pal köteles tájékoztatni az Adóst az új kamatperiódusban alkalmazott kamat mértékéről, a módosítást követően fizeten-
dő törlesztőrészletek várható összegéről, illetve ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma változik, ennek tényéről. 
Ha a  hitelszerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a  kamat mértéke az  újabb kamatperiódusban 
az Adósra hátrányosan változik, az Adós a Hitelszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. A felmondást 
az Adósnak a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Cofidisszel, és annak érvényességéhez az is 
szükséges, hogy az Adós a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Cofidis részére teljesítse. 
Ha az Adós a módosítást annak hatálybalépéséig nem mondja fel, a felek úgy tekintik, hogy azt az Adós elfogadta.
A módosítás hatálybalépésétől kezdve a COFIDIS és az Adós között hatályban lévő Hitelszerződést a módosított 
ÁSZF szabályozza.

6.3 Az Adós a Hitelkeretigény aláírásával hozzájárulását adja, hogy a COFIDIS a személyazonosításához használt okira-
tairól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, stb.) másolatot készítsen, és a Hitelszerződésből fakadó követelése 
fennállásáig azt megőrizze. 

7. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS VISSZAFIZETÉSE
7.1 A Hitelkeretet a COFIDIS szabad felhasználás céljára tartja az Adós rendelkezésére.
7.2 A COFIDIS által engedélyezett Hitelkeret terhére a COFIDIS kölcsön(öke)t nyújt az Adósnak. A kölcsön folyósítása oly 

módon történik, hogy az Adós az átutalás teljesítését kéri a COFIDIS-től.
7.3 A COFIDIS által rendelkezésre bocsátható Hitelkeret maximális összegét az 1. sz. mellékletként csatolt táblázat rög-

zíti. Az Adós rendelkezésére bocsátott Hitelkeret összege a Hitelszerződésben, illetve a 2.4 pont szerinti értesítésben 
kerül meghatározásra. A Hitelkeret rendelkezésre tartásának időtartama alatt az Adós jogosult a már visszafizetett 
tőkeösszeget a Hitelkeret erejéig ismételten lehívni, feltéve, hogy az Adós a Hitelszerződés szerinti fizetési, és egyéb 
szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A COFIDIS fenntartja magának a jogot arra, hogy a folyó-
sítást megtagadja, amennyiben tudomására jut, hogy az (ismételt) lehívás időpontjában az Adós a 9.8. és 9.9. pont 
szerinti negatív KHR listán aktív státuszban szerepel.
A  COFIDIS fenntartja magának a  jogot arra is, hogy amennyiben az  Adós valamennyi, a  COFIDIS-szal szemben 
fennálló tartozását visszafizette, és az Adós ezt követően tizenkét egymást követő hónap alatt nem kéri újabb kölcsön 
lehívását, úgy a COFIDIS jogosult a már visszafizetett kölcsönösszeg ismételt lehívását megelőzően az Adós szakmai, 
vagyoni és családi helyzetéről meggyőződni, mégpedig a  jelen ÁSZF 2. pontja rendelkezéseinek megfelelő alkal-
mazásával, az értékelést lehetővé tevő valamennyi adatnak és iratnak az Adóstól történő bekérésével. A COFIDIS írásban 
értesíti, illetve elutasítás esetén rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján is értesítheti az Adóst a jelen bekezdés szerinti, 
az értékelést lehetővé tevő valamennyi adat és irat alapján hozott döntéséről.
A már visszafizetett tőkeösszeg egészben történő ismételt lehívásakor a futamidő elölről kezdődik, míg részben történő 
lehívása esetén megfelelően meghosszabbodik.

7.4 A Hitelkeret megnyitását követő 6. havi elszámolás időpontjától kezdődően az Adós ajánlatot tehet a rendelkezésre 
bocsátott Hitelkeret összegének növelésére a COFIDIS által nyújtható hitelkeret maximális összegének erejéig, akár 
több részletben, akár egyszerre, feltéve, hogy az Adós megfelel a következő feltételeknek:

 – az Adós a Hitelszerződésben vagy bármely más COFIDIS-szel kötött szerződésben vállalt fizetési és egyéb szerző-
déses kötelezettségének maradéktalanul eleget tett,

 – az Adós nem szerepel a 9.8 és 9.9 pont szerinti negatív KHR listán,
 – az Adós személyi, családi és munkakörülményei, pénzügyi és jövedelmi helyzete a kölcsön visszafizetése szempontjá ból 
nem változott kedvezőtlenül,

 – az Adós fizetőképessége biztosított,
A COFIDIS a jelen pont szerinti Hitelkeret-bővítés előtt jogosult az Adós szakmai, vagyoni és családi helyzetéről meg-
győződni, mégpedig a jelen ÁSZF 2. pontja rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával, az értékelést lehetővé tevő 
valamennyi adatnak és iratnak az Adóstól történő bekérésével. Az ÁSZF 2. pontjának rendelkezései az ilyen értékelés 
során megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy a jelen pont szerinti Hitelkeret-bővítés a Hitelszerződés-módosítás 
mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. A COFIDIS írásban értesíti, illetve elutasítás esetén rövid szöveges üze-
netküldés (SMS) útján is értesítheti az Adóst a jelen bekezdés szerinti, az értékelést lehetővé tevő valamennyi adat 
és irat alapján hozott döntéséről. Ha a Felek a Hitelszerződés megkötését követően a Hitelkeret teljes összegének 
felemelésében állapodnak meg, a Hitelszerződés módosítását megelőzően a Cofidis az Adós hitelképességét díj-, 
költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékeli, kivéve ha a Hitelkeret adott összeggel történő 
megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették a Felek.

7.5 Az  Adós köteles havonta legalább a  Hitelszerződésben megjelölt legkisebb havi törlesztőösszeget megfizetni. 
Az Adós indokolt esetben kérheti a havi törlesztőösszeg módosítását. Amennyiben a COFIDIS a kérésének eleget 
tesz, úgy a Felek ezzel összhangban írásban kötelesek a Hitelszerződést módosítani. 

7.6 A COFIDIS által őrzött könyvelési és banki dokumentumok igazolják az Adós részére végrehajtott pénzügyi műve-
letek elvégzését.

7.7 Az Adós által törlesztett összegeket a következő sorrendben kell elszámolni: behajtás költségei, 4.4 pont szerinti 
költségek, biztosítási díjat terhelő késedelmi kamat, biztosítási díj, kölcsönt terhelő késedelmi kamat, a kamatperió-
dus kezdetén kiszámolt ügyleti kamat, tőkeösszeget terhelő késedelmi kamat, esedékes tőkeösszeg.

7.8 Az Adós díjmentesen jogosult a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegénél nagyobb összeg befizetésére. 
Az ilyen befizetést a COFIDIS nem téríti vissza, hanem annak összegével az Adós fennálló tartozását csökkenti. 

7.9 Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja a COFIDIS-t a következő változásokról: címe 
(értesítési- és lakcíme), telefonszáma, családi állapota, a banki számlavezető fiókja, szakmai helyzete, illetve álta-
lában minden olyan körülmény, amely késleltetheti, megakadályozhatja vagy bármely más módon meggátolhatja 
a  szerződéses kötelezettségei teljesítését. A  tájékoztatási kötelezettség elmaradásából, késedelméből, valamint 
a hibás, félreérthető, illetve félrevezető tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Adóst terhelik, 
azokért a COFIDIS nem felel. Adós kijelenti, hogy az általa a Hitelkeretigényen megadott telefonszám minden esetben 
a saját telefonszáma, amelyen a COFIDIS őt keresheti.

7.10 Az Adós a tárgyhavi törlesztőrészletet, lejárt tartozás esetén a késedelemmel érintett összeget, késedelmi kamatot, 
illetve az esetlegesen felszámítandó 4.4 pont szerinti díjat a COFIDIS részére, a COFIDIS által megadott számlaszám-
ra átutalással, csoportos beszedési megbízással, belföldi postautalvánnyal, készpénzben (így különösen olyan pénz-
forgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a COFIDIS számlát vezet), illetve a COFIDIS által 
küldött csekken köteles teljesíteni. A COFIDIS a fizetési mód automatikus megváltoztatásának tekinti, ha a korábban 
banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízás útján fizető Adóstól a fizetendő összeg nem érkezik be, avagy 
az Adós azon bankszámláját, melyre nézve csoportos beszedési megbízással élt, megszünteti, vagy a csoportos 
beszedési megbízást visszavonja; ebben az esetben a COFIDIS csekket küld az Adósnak. Amennyiben az Adós vala-
mely hónapban a tárgyhavi törlesztőrészletet, lejárt tartozás esetén a késedelemmel esetlegesen érintett összeget 
és késedelmi kamatot, illetve az esetlegesen felszámítandó 4.4 pont szerinti díjat banki átutalás útján rendezi, vagy 
csoportos beszedési megbízásra felhatalmazást ad a bankjának, és az Adós bankja a felhatalmazást a COFIDIS felé 
visszaigazolja, a COFIDIS az ezt követő hónaptól nem küld csekket az Adósnak. 
A COFIDIS felajánlhatja ügyfeleinek, hogy az ügyfelek és a COFIDIS a fizetési határidő napját közös megállapodá-
sukkal együttesen határozzák meg.
A COFIDIS javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a COFIDIS bankszámláján 
jóváírásra kerül.

7.10.1 Amennyiben az Adós a Hitelszerződés megkötésekor a csoportos beszedési megbízással történő fizetési módot 
választja, az Adós a felhatalmazásnak a bankja által a COFIDIS felé történő visszaigazolásáig a törlesztő részleteket, 
lejárt tartozás esetén a  késedelemmel érintett összeget és késedelmi kamatot, illetve az  esetlegesen felszámí-
tandó 4.4 pont szerinti díjat csekken köteles fizetni, amelyet a COFIDIS az esedékességet megelőzően megküld 
az Adós részére. Csoportos beszedési megbízás esetén a beszedés időpontját a COFIDIS állapítja meg, amely időpont 
a  tárgyhónap 9. és 15. napja között változhat. Lejárt tartozás esetén a  csoportos beszedési megbízás időpontja 
ettől eltérhet; a COFIDIS ezen beszedés összegéről és időpontjáról szóló értesítését a terhelési napot legalább hat 
munkanappal megelőzően elküldi az Adós részére.

7.10.2 Amennyiben az Adós csekken, átutalással, készpénzben (így különösen olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő 
készpénzbefizetés útján, amelynél a COFIDIS számlát vezet) vagy belföldi postautalvány útján fizeti meg a tárgyhavi 
törlesztőrészletet, úgy a fizetési határidő minden esetben a tárgyhó 10. napja. A jelen pont szerinti fizetési módozatok 
választása esetén az Adós köteles a „Közlemény” rovatban feltüntetni a Hitelszerződésének a Hitelszerződésén szereplő 
sorszámát (szerződésszám); az ennek elmaradásából eredő késedelemért és károkért az Adós tartozik felelősséggel. 

8. BIZTOSÍTÁS
Az Adós – választása szerint – biztosítottként akár írásbeli csatlakozási nyilatkozattal, akár a Cofidis vagy regisztrált 
közvetítői alvállalkozói által rögzített telefonbeszélgetés során tett szóbeli csatlakozási nyilatkozat megtétele útján 
kérheti az ACM VIE SA francia részvénytársaság (cégjegyzékszáma RCS Strasbourg 332377597) és az ACM IARD SA 
francia részvénytársaság (cégjegyzékszáma RCS Strasbourg 352406748, mindkettő székhelye 34 rue du Wacken 
– 67906 STRASBOURG Cedex Franciaország, a továbbiakban együttesen: Biztosító(k)) és a Cofidis között létrejött 
Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés hatályának rá történő kiterjesztését, választva a különböző kockázatok-
ra fedezetet nyújtó biztosítási csomagok között az Általános Biztosítási Feltételek szerint.

9. BANKTITOK ÉS ADATVÉDELEM
9.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkeretigényben feltett kérdésekre adott válaszai a Hitelkeretigény elbírálása 

céljából szükségesek. 
9.2 Az Adós a Hitelkeretigény aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelkeretigényben és a csatolt doku-

mentumokban rögzített, illetve a telefonbeszélgetés során rögzített személyes adatait a COFIDIS a Hitelkeretigény 
elbírálása, a Hitelszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, kockázatelemzés 
és statisztika készítése céljából a személyes adatok védelméről szóló, illetve az információs önrendelkezési jogról 
szóló jogszabályoknak megfelelően kezelje, és tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és adatainak 
kezelése a hozzájárulásán alapul. Az Adós személyes adatai addig kezelhetőek, ameddig ez a Hitelkeretigény elbí-
rálásához, a COFIDIS jogszabály által előírt, illetve a Hitelszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve 
ameddig a COFIDIS követeléseinek érvényesíté séhez szükséges. A COFIDIS a hitelkérelem kedvezőtlen elbírálása 
esetén az Adós személyes adatait, illetve az azokat tartalmazó iratokat 3 munkanapon belül megsemmisíti, illetve 
megsemmisítésre a Reisswolf Budapest Kft. (1097 Budapest, Illatos út 6.) részére átadja. A Reisswolf Budapest Kft. 
a megsemmisítést az átvételtől számított 24 órán belül teljesíti.

9.3 Az Adósnak joga van a COFIDIS-től (1133 Budapest, Váci út 96-98., www.cofidis.hu) kérni, hogy a rá vonatkozó-
an kezelt személyes adatokat megismerje, és azok helyesbítését illetve – kötelező adatkezelés kivételével – azok 
törlését kérje. Ezen túl az Adóst megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény szerinti tiltakozás, illetve bírósági (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál történő) jog-
érvényesítés joga. Adós és Adóstárs kifejezetten tudomásul veszi, hogy a COFIDIS az Adós, illetve az Adóstárs részére 
a másik fél Hitelszerződéshez kapcsolódó személyes adatairól is tájékoztatást adhat.

9.4 Ezen kívül az Adós felhatalmazza a COFIDIS-t, hogy a banktitoknak minősülő, a személyes adataira, a pénzügyi hely-
zetére, az üzleti tevékenységeire, az üzleti kapcsolataira és szerződéseire vonatkozó valamennyi adatát a COFIDIS által 
ügyfeleinek küldendő levelek nyomtatását és a levelek címzését, borítékolását végző EPDB Nyomtatási Központ Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109) részére ezen postázásra történő előkészítés 
céljából, az Argosyn és Banque Fédérative du Crédit Mutuel csoport tagjai részére kockázatelemzés és statisztika ké-
szítése céljából, a hitelszerződések és a hitelszerződések megkötése érdekében az Adós által a COFIDIS rendelkezésére 
bocsátott dokumentumok, valamint a hitelszerződésekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok archiválását végző Díjbe-
szedő Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) részére ezen dokumentumok 
archiválása céljából, továbbá harmadik személyek részére az Adós Hitelszerződés alapján fennálló tartozása behajtása 
céljából továbbítsa. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy a COFIDIS pénzügyi közvetítői számára adatot 
szolgáltathat a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan.

9.5 Amennyiben az  Adós hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat igényel, az  Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a COFIDIS a banktitoknak minősülő adatait és személyes adatait a Biztosító részére továbbítsa, kizárólag a hitelfede-
zeti biztosítási szolgáltatások szerződésszerű nyújtása érdekében. Ilyen adatok különösen a következők: a COFIDIS 
által az Adóssal aláírt Hitelszerződésben foglaltak; a fennmaradó fizetendő tőke összege, a teljesített törlesztések. 
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Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a COFIDIS a Biztosító kérésére a Hitelszerződés egy másolatát a Biztosítónak át-
adja. Az  Adós hozzájárul ahhoz is, hogy a  COFIDIS mint a  Biztosító biztosításközvetítője az  Adós személyes és 
egészségügyi adatait a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés 
érdekében kezelje.

9.6 Adós kijelenti, hogy a  szerződéskötés, újrafinanszírozás és szerződés-módosítás körében szükséges 
ügyfélátvilágítás (adósminősítés), a Hitelszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesí-
tése, illetve a COFIDIS lejárt követelésének érvényesítése körében felhatalmazza a COFIDIS-t a hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek és a személyes adatok védelméről, illetve az információs önrendelkezési 
jogról szóló jogszabályoknak megfelelően, hogy a Hitelkeretigényben/Hitelkérelmen feltüntetett személyes adatait 
az alábbiakban megjelölt adatbázis-kezelőktől lekérdezze:

 – a BISZ Zrt. által üzemeltetett központi hitelinformációs rendszer;
 – Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisai;
 – Számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TAKARNET);
 – Publikus adatbázisok (Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatbázisa, Opten cégtár, Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal adatbázisai). 

Adós felhatalmazza a  GIRO Zrt.-t, hogy adatait a  Girinfo Adatfeldolgozási Szolgáltatás keretében feldolgozza. 
A Girinfo Adatfeldolgozási Szolgáltatás keretében a GIRO Zrt. a  fenti adatbázis-kezelőktől és adatbázisokból jog-
szerűen adatokat dolgoz fel és továbbít az  adatigénylők részére a  GIRO Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott 
módon és feltételekkel.
Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz továbbá, hogy a COFIDIS az Adós személyes adatait, az általa benyújtott, bemu-
tatott vagy a COFIDIS által lekérdezett okmányok arcképét, aláírás mintáját azonosítsa.

9.7 Adós / Adóstárs tudomásul veszi, hogy a COFIDIS köteles az Adós / Adóstárs alábbi adatait lejelenteni a KHR-be: 
a) a  központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott Személyi Azonosító 
Adatok, b) a szerződés típusa és azonosítója (száma), c) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének 
időpontja, d) ügyféli minőség (adós, adóstárs), e) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja 
és gyakorisága, f) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
Az Adósnak / Adóstársnak jogában áll eldönteni, hogy hozzájárul-e a jelen pont szerinti adatai KHR-ből történő, más 
referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ez azt jelenti, hogy ha az Adós / Adóstárs valamely pénzügyi intézmény-
nyel hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, elektronikus pénz 
kibocsátására, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) 
kibocsátására, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatás-
nak, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel nyúj-
tására vagy értékpapír-kölcsönzésre irányuló szerződést kíván kötni, úgy a szerződés megkötését megelőzően ez 
a pénzügyi szervezet a szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához ellenőrizheti (átveheti) az Adós 
/ Adóstárs jelen pont szerinti adatait. Ha az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy a KHR 
a fenti a)-f) pont szerinti adatokat, valamint azt tartalmazza, hogy az ügyfél a hozzájárulást megtagadta.
Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a COFIDIS köteles az ezen adatokban bekövetkezett változásokat az arról 
való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadni a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.
Az Adós / Adóstárs jelen pont szerinti adatait a KHR addig tartalmazza, ameddig a köztük és a COFIDIS között fennálló 
szerződés meg nem szűnik. Ugyanakkor az Adós / Adóstárs a COFIDIS útján írásban kérheti, hogy adatai a szerző-
déses jogviszony megszűnését követő további, de legfeljebb öt évig még szerepeljenek a KHR-ben. A  jogviszony 
megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulás írásban bármikor visszavonható.

9.8 Adós / Adóstárs tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Hitelszerződés megkötésének kezdeményezése so-
rán valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság 
jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274–277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
(a  továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg, 
a COFIDIS köteles továbbítani a KHR-be az alábbi adatokat: 
a) a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott Személyi Azonosító Ada-
tok, b) az  igénylés elutasításának időpontja, indoka, c) okirati bizonyítékok, d) jogerős bírósági határozat száma, 
az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma.
Amennyiben az Adós / Adóstárs a jelen pontban meghatározott okból szerepel a KHR-listán, úgy a jelen pont szerinti 
adatai az adatátadás időpontjától számított ötödik év végéig szerepelnek a KHR-ben. Ezen adatok más referencia-
adat-szolgáltató általi átvételéhez nem szükséges az Adós / Adóstárs hozzájárulása. 

9.9 Adós / Adóstárs tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon 
nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpont-
jában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folya-
matosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll, a COFIDIS köteles továbbítani a KHR-be az alábbi adatokat: 
a) a  központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott Személyi Azonosító 
Adatok, b) a szerződés típusa és azonosítója (száma), c) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének 
időpontja, d) ügyféli minőség (adós, adóstárs), e) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja 
és gyakorisága, f) a jelen pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, g) a jelen bekezdésében 
meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, h) a lejárt és meg 
nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére 
történő átruházására, perre utaló megjegyzés, j) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
Amennyiben az Adós / Adóstárs azért szerepel a KHR-listán, mert fizetési kötelezettségének oly módon nem tett eleget, 
hogy a lejárt és még nem fizetett tartozása összege meghaladta a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb 
összegű havi minimálbért és ezen összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül 
fennállt, úgy a fizetési kötelezettség megszegésének adatai – ha a tartozás nem szűnt meg – az adatátadás időpontjától 
számított tizedik év végéig szerepelnek a KHR-ben. Ha az Adós / Adóstárs a késedelmes tartozását teljesíti, adatai a ké-
sedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törlésre kerül-
nek. Ezen adatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez nem szükséges az Adós / Adóstárs hozzájárulása. 

9.10 Adós / Adóstárs tudomásul veszi továbbá, hogy a COFIDIS köteles minden hónapot követő ötödik munkanapig 
átadni a  KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a  Hitelszerződés szerint fennálló tőketartozás összegére és 
pénznemére, valamint a szerződéses összeg törlesztő részletének összegére és devizanemére vonatkozó adatokat.

9.11 Tájékoztatás 
A COFIDIS – a 9.10 pontban meghatározott adatátadás kivételével – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére 
történő adatátadást követően legfeljebb öt munkanapon belül írásban tájékoztatja az Adóst az adatátadás megtör-
téntéről. A KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezetnél Adós / Adóstárs jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy 
milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely pénzügyi szervezet adta át. A KHR-ben nyilvántartott 
saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, Adós / 
Adóstárs korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A pénzügyi szervezet 

a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon 
belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a pénzügyi szervezetnek, amely azt, 
a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, 
de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja a kérelmezőnek.

9.12 Jogorvoslat
Adós / Adóstárs jogosult kifogást tenni adatainak a KHR-be történt átadása, azoknak a KHR-ben való kezelése ellen, és 
kérheti az adat helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz vagy ahhoz a pénzügyi 
szervezethez nyújthatja be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A pénzügyi szervezet, illetőleg a KHR-t 
kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizs-
gálat eredményéről Adóst / Adóstársat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de 
legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a pénzügyi szervezet a kifogásnak helyt 
ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – az Adós / 
Adóstárs egyidejű értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két mun-
kanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről értesíti valamennyi 
olyan pénzügyi szervezetet, amely az Adósról / Adóstársról a helyesbítést vagy törlést megelőzően adatot kért. Három 
esetben az Adós / Adóstárs keresetet is indíthat adatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetve helyesbítése 
vagy törlése céljából a lakóhelye szerinti illetékes járásbíróságnál: a) amennyiben kérésére – az erre vonatkozó sza-
bályoknak megfelelően – nem kap tájékoztatást arról, hogy adatai szerepelnek-e a KHR-ben; b) kifogás eredményéről 
való tájékoztatás elmaradása esetén; c) kifogás eredményéről való tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon 
belül, amennyiben a tájékoztatás eredményével nem ért egyet. A tárgyalást a bíróság úgy tűzi ki, hogy az első tárgyalás 
legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő nyolc munkanapon belül megtartható legyen.

10. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
10.1 COFIDIS jogosult a Polgári Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmon-

dani abban az esetben, ha az Adós fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a késedelemmel 
érintett összeg 2 havi – az  Adós hozzájáruló nyilatkozata alapján: 1 havi – törlesztőrészlet összegét eléri vagy 
meghaladja (illetve, ha az Adós Hitelszerződés szerinti fennálló tartozása már ezen összegnél kevesebb, úgy ez 
az összeg), és fizetési kötelezettségének a COFIDIS által a fizetési határidő lejártát követően küldött felszólítása 
ellenére sem tesz eleget (sikertelen felszólítás). Sikertelen felszólításnak minősül a COFIDIS által az Adós részére 
írásban küldött felszólítás, amennyiben az Adós a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül a felszólításban 
foglalt fizetési kötelezettségé nek nem tesz eleget. A Hitelszerződés felmondásának időpontjában az Adós Hitelszer-
ződés alapján fennálló valamennyi tartozása lejárttá és egy összegben esedékessé válik.

10.2 A Hitelszerződést a COFIDIS – a 10.1. pontban foglaltakon túlmenően – azonnali hatállyal felmondhatja különösen, 
de nem kizárólag az alábbi esetekben:

 – olyan tény felmerülése, amely a követelés behajtását veszélyezteti (lakcím- vagy bankszámlaváltozás bejelenté-
sének elmaradása a COFIDIS ezirányú írásbeli vagy rögzített telefonbeszélgetés útján történő felszólítása ellenére, 
szándékosan hibás adatok szolgáltatá sa),

 – ha az Adós a Hitelszerződés megkötésével és/vagy teljesítésével kapcsolatban szándékosan pontatlan és/vagy 
megtévesztő tájékoztatást ad.

 – ha az Adós a Hitelszerződés alapján valamennyi tartozását visszafizette, és a Hitelkeret terhére tizenkét egymást 
követő hónap alatt nem kéri kölcsön folyósítását,

 – az Adós meghal.
Az azonnali hatállyal történő felmondás esetén az Adós Hitelszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása lejárttá 
és egy összegben azonnal esedékessé válik.

10.3 Az Adós jogosult a Hitelszerződést bármikor díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, azzal a feltétellel, 
hogy a Hitelszerződés alapján fennálló összes tartozását azonnal visszafizeti.

10.4 Az Adós hozzájáruló nyilatkozata alapján a Cofidis fenntartja magának a  jogot, hogy a Hitelszerződést írásban 
2 hónapos határidőre indokolás nélkül felmondja (rendes felmondás). A Hitelszerződés megszűnése esetén a Cofidis 
jelen Hitelszerződésben vállalt kötelezettségei megszűnnek, megszűnik a Hitelkeret, továbbá az Adós valamennyi 
tartozása egyidejűleg esedékessé válik.

10.5 Az Adós hozzájáruló nyilatkozata alapján a Cofidis jogosult indokolás nélkül, 2 hónapos felmondási idő betar-
tásával, írásban (papíron vagy más tartós adathordozón) az Adósnak a 7.3. pontban foglaltak szerinti, az ismételt 
igénybevételre vonatkozó jogát felmondani. Ebben az esetben a  felmondási idő utolsó napján fennálló tartozását 
az Adós a Hitelszerződésben meghatározott havi törlesztőrészletek megfizetésével jogosult visszafizetni, és az utolsó 
törlesztőrészlet megfizetése a Hitelszerződést minden további nyilatkozat vagy értesítés nélkül megszünteti. 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1 A  COFIDIS jogosult a  Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a  Hitelszerződésből eredő követelé-

seit bármely más pénzügyi intézményre engedményezni. Az engedményezés esetén az Adós – feltéve, hogy a 8. 
pont szerint hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat igényelt – az engedményes felszólítástól számított 15 napon 
belül köteles átadni az engedményes részére azt az  írásbeli dokumentumot, amelyben a hitelfedezeti biztosítási 
szolgáltatások kedvezményezettjeként az  engedményest jelöli meg, ennek hiányában az  engedményes jogosult 
a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.2 Az Adós a Cofidis magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát személyesen, telefonon, 
postai úton, telefaxon, illetve az erre a célra üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül, azonosításra alkalmas tartalom-
mal terjesztheti elő, a Cofidis mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzatában foglaltak szerint.
A fogyasztónak minősülő ügyfél:
a) amennyiben a panaszára nem kapott választ, annak kivizsgálása nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően történt, vagy a Cofidis válaszából egyéb, a vonatkozó jogszabályokban előírt fogyasztói jogot sértő 
körülményt vélelmez, úgy lehetősége van fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeznie a Magyar Nemzeti Bank 
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál;

b) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és 
annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat. 

A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a szerződés kapcsán felmerült viták rendezésére a Szentendrei Járásbí-
róság illetékességét kötik ki.
A Cofidis működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534 
Budapest BKKP Pf. 777) gyakorol felügyeletet.

11.3 A Hitelszerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
11.4 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Hitelszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egészben 

nem követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.
11.5 A jelen Hitelszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Hitelszerződés 

további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

HIRDETMÉNY
1. SZ. MELLÉKLET  

A kamat mértéke az ÁSZF 4.1 pontja szerint a rendelkezésre tartott Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint vál-
tozik (kivéve, ha az Adós Hitelszerződésén annak megkötésekor ennél alacsonyabb kamatmérték került feltüntetésre, 
ez esetben az ott megjelölt kamatmérték az irányadó): 

 – 50 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb
 – 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb
 – 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb
 – 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb
 – 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb
 – 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb
 – 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb
 – 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb
 – 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb
 – 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,90%-kal egyenlő kamatláb

50 000 Ft-os Hitelkeret 2009. február 5. napját követően nem igényelhető. A  jelen ÁSZF a korábban hatályos ÁSZF 
alapján nyújtott, 50  000  Ft összegű Hitelkeret jelenleg is folyamatban lévő visszafizetéseire tekintettel tartalmazza 
az 50 000 Ft-os Hitelkeretre vonatkozó rendelkezéseket.

2. SZ. MELLÉKLET 
A COFIDIS GYORSHITEL FUTAMIDEJE

A  COFIDIS által rendelkezésre tartott Hitelkeret rulírozó jellegű, azaz az  Adós jogosult a  már visszafizetett kölcsön-
összeget részben vagy egészben a  Hitelszerződésben igényelt Hitelkeret erejéig ismételten lehívni az  ÁSZF szerinti 
feltételekkel. Rulírozó termék esetében a Hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje csak 
tájékoztató jelleggel határozható meg, tekintettel az újra lehívás lehetőségére; a futamidő a befizetések és a lehívások 
függvényében folyamatosan változhat. 

A Hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje az ÁSZF 4.1 pontja szerint a lehívott kölcsönösszeg, 
illetve az ÁSZF 8. pontja szerinti hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése függvényében az alábbiak szerint változik:
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 – 50 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 42 hónap, Szimpla biztosítással 39 hónap,  
Silver biztosítással 39 hónap, biztosítás nélkül 36 hónap,

 – 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 56 hónap, Szimpla biztosítással 50 hónap,  
Silver biztosítással 50 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,

 – 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 49 hónap, Szimpla biztosítással 44 hónap,  
Silver biztosítással 44 hónap, biztosítás nélkül 40 hónap,

 – 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 47 hónap, Szimpla biztosítással 43 hónap,  
Silver biztosítással 42 hónap, biztosítás nélkül 39 hónap,

 – 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 45 hónap, Szimpla biztosítással 42 hónap,  
Silver biztosítással 42 hónap, biztosítás nélkül 38 hónap,

 – 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 48 hónap, Szimpla biztosítással 44 hónap,  
Silver biztosítással 44 hónap, biztosítás nélkül 40 hónap,

 – 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 48 hónap, Szimpla biztosítással 44 hónap,  
Silver biztosítással 44 hónap, biztosítás nélkül 40 hónap,

 – 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 48 hónap, Szimpla biztosítással 44 hónap,  
Silver biztosítással 44 hónap, biztosítás nélkül 40 hónap,

 – 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 48 hónap, Szimpla biztosítással 44 hónap,  
Silver biztosítással 44 hónap, biztosítás nélkül 40 hónap,

 – 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 48 hónap, Szimpla biztosítással 44 hónap,  
Silver biztosítással 44 hónap, biztosítás nélkül 40 hónap.

A közzétett futamidők abban az esetben érvényesek, ha havonta egy befizetés történik, a befizetés minden hónap 10. nap-
ján kerül megfizetésre az ÁSZF 7.10 pontjával összhangban, és a befizetés összege pontosan akkora, mint az adott köl-
csönösszegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészlet. Az első törlesztőrészlet a Hitelszerződés létrejöttét követő hónapban 
esedékes, és ily módon a törlesztőrészletek száma eggyel kevesebb, mint a kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje. 

Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum havi törlesztőrészletnél nagyobb összegű 
befizetések, rulírozás (ÁSZF 7.3 pont) illetve hitelkeret-bővítés (ÁSZF 7.4 pont) esetén a jelen melléklet szerinti futamidő változhat.

3. SZ. MELLÉKLET 

A minimum fizetendő törlesztőrészlet Hitel százalékában meghatározott mutatója mértéke az ÁSZF 4.1 pontja szerint a ren-
delkezésre tartott Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:

 – 50 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,980%
 – 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,390%
 – 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,660%
 – 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,745%
 – 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,796%
 – 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,663%
 – 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,683%
 – 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,673%
 – 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,664%
 – 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3,678% 

Ha havonta egy befizetés történik, a  befizetés minden hónap 10. napján kerül megfizetésre az  ÁSZF 7.10 pontjával 
összhangban, és a befizetés összege pontosan akkora, mint az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum fizetendő 

törlesztőrészlet Hitel százalékában meghatározott mutatója, valamint nem kerül sor rulírozásra, úgy az utolsó havi mini-
mum fizetendő törlesztőrészlet Hitel százalékában meghatározott mutatója összege alacsonyabb lesz, mint a jelen mel-
léklet szerinti minimum fizetendő törlesztőrészlet Hitel százalékában meghatározott mutatója.

4. SZ. MELLÉKLET 
A COFIDIS GYORSHITEL ADÓS ÁLTAL FIZETENDŐ TELJES ÖSSZEGE

 – 50 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 68 167 Ft, Silver biztosítással 74 080 Ft,  
Szimpla biztosítással 74 464 Ft, Extra biztosítással 80 482 Ft

 – 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 146 779 Ft, Silver biztosítással 164 649 Ft,  
Szimpla biztosítással 165 862 Ft, Extra biztosítással 186 303 Ft

 – 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 211 961 Ft, Silver biztosítással 233 717 Ft,  
Szimpla biztosítással 235 152 Ft, Extra biztosítással 258 456 Ft

 – 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 279 703 Ft, Silver biztosítással 307 055 Ft,  
Szimpla biztosítással 308 869 Ft, Extra biztosítással 337 724 Ft

 – 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 347 572 Ft, Silver biztosítással 380 647 Ft,  
Szimpla biztosítással 382 827 Ft, Extra biztosítással 417 396 Ft

 – 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 423 746 Ft, Silver biztosítással 467 155 Ft,  
Szimpla biztosítással 470 022 Ft, Extra biztosítással 516 476 Ft

 – 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 493 162 Ft, Silver biztosítással 543 111 Ft,  
Szimpla biztosítással 546 431 Ft, Extra biztosítással 599 725 Ft

 – 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 564 346 Ft, Silver biztosítással 621 852 Ft,  
Szimpla biztosítással 625 661 Ft, Extra biztosítással 687 116 Ft

 – 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 635 530 Ft, Silver biztosítással 700 594 Ft,  
Szimpla biztosítással 704 891 Ft, Extra biztosítással 774 507 Ft

 – 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 704 946 Ft, Silver biztosítással 776 549 Ft,  
Szimpla biztosítással 781 301 Ft, Extra biztosítással 857 756 Ft

(A hitel Adós által fizetendő teljes összege csak a kötelezően fizetendő ellenszolgáltatások összegét kell, hogy magá-
ban foglalja. Tekintettel arra, hogy a biztosítás nem minősül kötelezően fizetendő ellenszolgáltatásnak, a hitel Adós által 
biztosítással fizetendő teljes összege csak tájékoztató jelleggel kerül itt feltüntetésre.)

A  COFIDIS által rendelkezésre tartott Hitelkeret rulírozó jellegű, azaz az  Adós jogosult a  már visszafizetett kölcsön-
összeget részben vagy egészben a  Hitelszerződésben igényelt Hitelkeret erejéig ismételten lehívni az  ÁSZF szerinti 
feltételekkel. Rulírozó termék esetében a hitel Adós által fizetendő teljes összege csak tájékoztató jelleggel határozható 
meg, tekintettel az újra lehívás lehetőségére; a hitel Adós által fizetendő teljes összege a befizetések és a  lehívások 
függvényében folyamatosan változhat. 

Az egyes Hitelkeretek esetében a hitel Adós által fizetendő teljes összegei az adott kölcsönösszegre vonatkozó várható 
fizetendő teljes összegeket mutatják, és abban az esetben érvényesek, ha havonta egy befizetés történik, a befizetés 
minden hónap 10. napján kerül megfizetésre az ÁSZF 7.10 pontjával összhangban, és a befizetés összege pontosan 
akkora, mint az adott kölcsönösszegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészlet.

Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum havi törlesztőrészletnél nagyobb ösz-
szegű befizetések, rulírozás (ÁSZF 7.3 pont) illetve hitelkeret-bővítés (ÁSZF 7.4 pont) esetén a jelen melléklet szerinti, 
a hitel Adós által fizetendő teljes összege változhat.


