
A Cofidis a jelen dokumentumban nyújt tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy elhunyt ügyfelei örökös(ei)nek, várható örökös(ei)nek 

milyen kötelezettségei vannak az elhunyt örökhagyó által a Cofidisszel kötött kölcsön-, illetve lízingszerződéssel kapcsolatban.

Amennyiben bekövetkezik a haláleset, Önnek, mint várható örökösnek kérnie kell a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását az anya-

könyvvezetőtől. A Cofidis a halotti anyakönyvi kivonat másolatának benyújtása után „felfüggeszti” az elhunyt kölcsön-, illetve pénzügyi 

lízing szerződését, azaz az elhunyt ügyfél halála napjától a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány kiállításáig nem 

számolódik sem kamat, sem késedelmi kamat a meg nem fizetett törlesztőrészletek után. 

Amennyiben a hagyatéki eljárás eredménye könnyen megjósolható (pl. Ön az elhunyt egyetlen örököse), annak sincs akadálya, hogy 

a hagyatéki eljárás lezárultáig Ön tovább fizesse a szerződés szerinti havi törlesztőrészletek összegét. A Cofidis a hagyatéki eljárás 

jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz és le nem járt 

pénzügyi lízinghez kapcsolódóan az alábbi adatokról adhat tájékoztatást az örökhagyó közeli hozzátartozója1 részére, annak írásbeli 

kérelmére: a fennálló tartozás összege, a lejárt tartozás összege, az esedékes havi törlesztőrészlet összege, azon számlaszám, amely-

re a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátra lévő futamidő.

A Cofidis onnantól kezdve ismeri el Önt örökösnek, hogy a részére bemutatásra kerül a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési 

bizonyítvány. Az örökösödési szabályokról és a hagyatéki eljárás lefolytatásáról részletes tájékoztatót talál a Magyar Országos Köz-

jegyzői Kamara honlapján: https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/hagyateki-eljaras.php.

Az elhunyt örököseként Ön dönthet úgy, hogy az örökhagyó tartozását egy összegben kívánja rendezni; ez esetben a szerződés a tar-

tozás megfizetésével megszűnik. A Cofidis az Ön javára kedvezően eltérve ilyen esetben nem számít fel előtörlesztési díjat. Ön dönthet 

úgy is, hogy a kölcsön-, illetve lízingszerződés szerinti eredeti törlesztőrészletekkel kívánja a  tartozást a szerződés szerint tovább 

törleszteni. Ekkor a kölcsönszerződés nem szűnik meg, hanem Ön „átveszi” az örökhagyó szerződéses pozícióját, Ön válik a kölcsön-

szerződés alanyává. Ekkortól Önt illetik meg az örökhagyó jogai, illetve az ő kötelezettségei (kamatfizetés stb.) terhelik. A Központi 

Hitelinformációs Rendszerben is az Ön neve kerül feltüntetésre, mint a szerződés adósa.

Amennyiben az elhunyt hitelfedezeti biztosítást is igényelt kölcsön-, illetve lízingszerződéséhez, annak igénybevételéhez Önnek be kell 

nyújtania a Cofidis tájékoztatása szerinti igazoló iratokat. Amennyiben a biztosító által elfogadásra kerül a kárigény, akkor a hagyatéki 

tartozás rendezése nem az örökösöket terheli, hanem a biztosító fizeti meg a Cofidis felé az elhunyt halála napján fennállt tartozását.

1  közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér és az élettárs
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