
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
a Cofidis Megújuló Hiteltermékéhez 

kapcsolódó promóciójához

I. A Program célja, időtartama, szervezői

A COFIDIS Magyarországi Fióktelepe (1133 Budapest, Váci út 96-98, a továbbiakban „Cofidis”) 
promóciót szervez a 2017. augusztus 1. 7 óra és 2017. augusztus 31. 24 óra közötti időtartamban 
(a továbbiakban „Promóció”) benyújtott Megújuló Hiteltermék iránti igényekre. 

A Promóció keretében a Cofidis a finanszírozást követő első 90 napban elengedi a hitelkamatot 
azon új, Megújuló Hitellel finanszírozott ügyfelének (továbbiakban: „Ügyfél”), aki 2017. augusztus 
1. 7 óra és 2017. augusztus 31. 24 óra között promóciós Megújuló Hitel termék iránti igénylését a 
jelen szabályzatban megjelölt csatornák egyikén leadta és a Cofidisszel a hitelszerződés létrejött. 

II. A Program résztvevői

A Promócióban az a természetes személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek 
megfelel:

• a jelen Promóciós szabályzatot tudomásul veszi, valamint 

• 2017. augusztus 1. 7 óra és 2017. augusztus 31. 24 óra között promóciós Megújuló Hitel 
termék iránti igénylését a jelen szabályzatban megjelölt csatornák egyikén leadta. 

(a továbbiakban: „Résztvevő”). 

Kizárások: a Programban nem vehetnek részt 

• 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 Promóció 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.

III. A Program leírása

A Cofidis a jelen Promóciós Szabályzat szerinti kedvezményes Megújuló Hitel kondíciókat 
kizárólag a promóció időtartama alatt személyesen, telefonon, online, visszahívás kérés vagy 
a Cofidis hitelközvetítő partnerei útján történő hiteligény esetén adja, amennyiben az igénylő 
kérelme a későbbiekben elfogadásra, majd finanszírozásra kerül. 

A Cofidis jogosult saját hitelbírálati szempontjai szerint az igénylés elutasítására vagy 
elfogadására.

A jelen Promóciós Szabályzat szerinti kedvezményes Megújuló Hitel termékre vonatkozó 
igény leadására a Cofidis telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, illetve a Cofidis személyes 
ügyfélszolgálatán személyesen, a Cofidis hitelközvetítő partnerei útján, ezen kívül a www.
cofidis.hu weboldalon van lehetőség, az online előminősítés kitöltésével vagy visszahívás kérés 
kezdeményezésével. Amennyiben a fenti csatornák valamelyikén a promóciós időszak végéig, 
azaz 2017. augusztus 31. napján 24 óráig megtörténik az előzetes előminősítés, vagy visszahívás 
kérés leadása, úgy az Ügyfél Hitelkérelme határidőben beadottnak minősül.



A Cofidis fenntartja magának a jogot arra, hogy a hitelkérelmet, az előzetes hitelbírálat 
eredményétől függetlenül elutasítsa, esetleg a megalapozott döntéshez további adatokat kérjen 
be, továbbá kizárja a felelősségét az előzetes hitelbírálat késedelméért. 
 
Hitelösszeg lehívására vonatkozó tudnivalók
A promóciós kamatszámítás minden esetben az első finanszírozástól 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 újrafinanszírozásra kerül sor, a 90 napos kedvezményes periódus 
nem hosszabbodik meg.

A hitel havi minimum fizetendő törlesztő részlete nem változik, a kedvezmény érvényesülése  
az elméleti futamidő és a fizetendő teljes összeg csökkenésében jelentkezik.

A jelen Promóciós Szabályzat szerinti finanszírozás napjának az a nap minősül, amikor  
a folyósított kölcsön összegével a Cofidis fizetési számlája megterhelésre kerül.

Fizetési késedelem esetén
Amennyiben az első három hónap alatt fizetési elmaradás történik, a kedvezmény továbbra is jár, 
azonban késedelmi díj kerül felszámolásra a Megújuló Hitel Általános Szerződési Feltételeiben (a 
továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározottak szerint.

Reprezentatív példa: 500.000 Ft összegű Megújuló Hitel esetén 
1. Kedvezményes kondíciókkal

• Hitelkamat (THM): fix 0% a jelen Promóciós Szabályzat hatálya alatt megkötött Megújuló 
Hitel hitelszerződés első finanszírozásától kezdődően 90 napig, ezt követően a mindenkor 
hatályos Megújuló Hitel ÁSZF szerint változó, jelenleg hatályos ÁSZF alapján évi 22,62%, 

• THM a teljes időszakra vetítve 18,89% a jelen Promóciós Szabályzat hatálya alatt 
megkötött Megújuló Hitel hitelszerződésre vonatkozóan

• Havi törlesztőrészlet: 16 032 Ft

• Elméleti futamidő: 42 hónap (hitelfedezeti biztosítás nélkül)

• Teljes visszafizetendő összeg: 670 680 Ft 

• A hitel teljes díja (amely magában foglalja a felszámított ügyleti kamatot): 170 680 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)

2. Normál kondíciók (Megújuló Hitel ÁSZF szerint): 

• Hitelkamat (változó): évi 22,62%

• THM: 22,62%

• Havi törlesztőrészlet: 16 032 Ft

• Elméleti futamidő: 46 hónap (hitelfedezeti biztosítás nélkül)

• Teljes visszafizetendő összeg: 721 408 Ft

• A hitel teljes díja (amely magában foglalja a felszámított ügyleti kamatot): 221 408 Ft 
(amennyiben a fogyasztó kiegészítő szolgáltatást nem igényel a hitel teljes díjában foglalt 
díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0Ft; adó: 0Ft)



IV. 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 
érdekében és annak időtartama alatt kezelje. Az adatkezelés egyéb vonatkozó kérdéseire az 
Üzletszabályzatban foglaltak irányadók.

V. Egyéb rendelkezések

A Promócióban való részvétel a jelen szabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. 
A résztvevők a Promócióban való részvétellel elismerik, hogy teljes körűen megismerték a jelen 
szabályzatban foglalt feltételeket és azokat elfogadják.

Cofidis a Promóció részvételi feltételeinek vizsgálata, valamint a promóciós ajánlatra való 
jogosultság vizsgálata során kizárólag a saját nyilvántartását tekinti irányadónak.

Cofidis nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési kötelezettséget a Promócióban 
való részvétel során, a Promócióból eredő vagy ahhoz, illetve a promóciós ajánlathoz kapcsolódó 
bármilyen költségért, kárért.

Cofidis nem felelős a jelen szabályzat alapján a résztvevők felé fennálló bármely kötelezettsége 
késedelmes teljesítéséért vagy részleges, illetve teljes nem-teljesítéséért, ha e késedelmet vagy 
mulasztást rajta kívül álló körülmények idézik elő.

A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai az irányadóak. 

Budapest, 2017. július 30.

COFIDIS Magyarországi Fióktelepe
Szervező


