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1. FOGALMAK
Cofidis: Cofidis Magyarországi Fióktelepe (cégjegyzékszám: 01-17-000367, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., postacím: 1433 Budapest, Pf. 1140, telefon:
06-1-354-50-00, illetve 06-1-505-5000, email: infohu@cofidis.hu, illetve kapcsolat@cofidis.hu, fő tevékenységi köre: egyéb hitelnyújtás, adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498, felügyeleti nyilvántartásba vétel száma:
24981/9/2005., felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2005. szeptember 14.), a COFIDIS S.A. (59866 Villeneuved’Ascq CEDEX, avenue Halley Parc de la Haute Borne 61, Franciaország, nyilvántartási szám: 325 307 106, céget
nyilvántartó cégbíróság: Tribunal de Commerce de Lille Métropole) fióktelepe.
Általános Szerződési Feltétel: az az egyes hitel-, vagy kölcsöntípusra, illetve pénzügyi lízingre kidolgozott dokumentum, amely a Hitel-, vagy Kölcsönszerződés, illetve Lízingszerződés feltételeit tartalmazza, és amelyet a Cofidis
több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet
a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
Adós/Lízingbevevő: az a belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, illetve egyéb más szervezet, aki a Hitelkérelmet benyújtja, és akivel ennek
alapján a Cofidis Hitel-, vagy Kölcsönszerződést, illetve Lízingszerződést köt (a hiteligénylő/lízingigénylő és az Adós/
Lízingbevevő együttesen: Adós).
Adóstárs: az a természetes személy, aki a Kölcsönszerződést az Adós mellett Társigénylőként / Társ Lízingbevevőként
aláírja, aki egyetemlegesen felelős az Adóssal a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért. Minden olyan esetben,
amikor a szerződés az Adósra utal, azon az Adóstársat is érteni kell (Adóstárs és Társ Lízingbevevő együttesen: Adóstárs).
Az Adós és az Adóstárs a Cofidis felé a teljes kölcsönösszeg (lízing esetében: Finanszírozott összeg) és annak járulékai
megfizetésére köteles, a Cofidis bármelyiküktől követelheti a teljesítést, de ha bármelyikük teljesít, a Cofidisszel szemben
a teljesített rész erejéig a többiek kötelezettsége is megszűnik. Adós és Adóstárs egymás szerződésszegéséért is felelnek.
Az Adós vagy az Adóstárs a Cofidis követelésével szemben a másik kötelezettet megillető, a Cofidis kielégítésével
kapcsolatos kifogásra is hivatkozhat, a másik kötelezett követelését azonban nem számíthatja be. A követelésnek egyik
kötelezettel szembeni elévülése nem hat ki a többi kötelezettre. Az Adós vagy az Adóstárs közül bármelyikük részére
a Hitelkérelemhez/Kölcsönszerződéshez kapcsolódóan átadott vagy megküldött dokumentum, illetve a Hitelkérelemhez/
Kölcsönszerződéshez kapcsolódóan kézbesített postai küldemény vagy más módon írásban megküldött értesítés mindkettőjük részére átadottnak (megküldöttnek), illetve kézbesítettnek minősül, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
ettől eltérően rendelkeznek. Jelen Üzletszabályzat rendelkezései szempontjából Adós alatt az Adóstársat is érteni kell,
amennyiben az Üzletszabályzat kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
Finanszírozott összeg: a Cofidis és az Adós (esetlegesen: Adóstárs) között létesített Lízingszerződés alapján rendelkezésre bocsátott pénzösszeg, azzal, hogy amennyiben a jelen Üzletszabályzat kifejezetten eltérően nem rendelkezik, úgy
a jelen Üzletszabályzatban kölcsön alatt a Lízingszerződés keretében nyújtott Finanszírozott összeg is értendő.
Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár
és a villamos nem minősül gépjárműnek.
Hitelkamat: az igénybe vett kölcsönösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg.
Hitelkérelem: az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) adatait, valamint az Adós által igényelt hitelre, kölcsönre, pénzügyi
lízingre vonatkozó adatokat tartalmazó, az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) által aláírt nyomtatvány.
Hitelközvetítő (ügynök): az a jogi személy vagy egyéni vállalkozó, aki a Cofidisszel kötött megbízási szerződés alapján
pénzügyi szolgáltatás (hitel és pénzkölcsön, illetve pénzügyi lízing) nyújtása, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet folytat, úgy, hogy ennek során a Cofidis kockázatára önállóan
kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. Jelen Üzletszabályzat szempontjából hitelközvetítőnek minősül a hitelközvetítővel pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körben megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni
cég és egyéni vállalkozó (közvetítői alvállalkozó) is.
Hitelszerződés: egyfelől az Adós (és esetlegesen az Adóstárs), másfelől a Cofidis által egyaránt aláírt szerződés, amely
alapján a Cofidis hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig Kölcsönszerződések
megkötésére, kölcsönök folyósítására, illetve egyéb hitelművelet végzésére vállal kötelezettséget. A Hitelszerződés
az Adós (és esetlegesen az Adóstárs), másfelől a Cofidis által egyaránt aláírt egyedi szerződés, és az ennek elválaszthatatlan részét képező, az adott Hitelszerződésre vonatkozó Hirdetmény és az Általános Szerződési Feltételek.
Amennyiben valamely kérdésben az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy a Hirdetmény, ha a Hirdetmény
sem tartalmaz rendelkezést, úgy az Általános Szerződési Feltételek, ha az Általános Szerződési Feltételek sem tartalmaz rendelkezést, úgy a jelen Üzletszabályzat rendelkezései irányadóak. Az egyes dokumentumok közötti esetleges
eltérés esetén elsődlegesen az egyedi szerződés, majd a Hirdetmény, majd az Általános Szerződési Feltételek, majd
az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Hitelszerződésre egyebekben a Kölcsönszerződés szabályait kell
alkalmazni, amennyiben a jelen Üzletszabályzat vagy a Hitelszerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
Hirdetmény: a Hitel- vagy Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező, a Cofidis adott Hitel-, Kölcsönszerződésre
vonatkozó kondíciós listája, amely a pénzügyi kondíciókat (kölcsönösszeg, futamidő, Hitelkamat, THM, teljes visszafizetendő összeg, teljes hiteldíj), az egyes szolgáltatási díjakat, az Adóst, Adóstársat terhelő egyéb költségeket, fizetési
késedelem és felmondás esetén fizetendő díjakat tartalmazza.
Kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül – a Hitelkamat részeként – fizetendő kamat, a Hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész.
Kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló, a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Cofidis által nem befolyásolható,
a Cofidistől független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező,
a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető, a Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett viszonyszám.
Kezes: kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett nem teljesít,
maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A Kezest nem illeti meg a sortartás kifogása, amennyiben a Cofidis és
a Kezes a kezességi szerződésben ekként állapodtak meg. A (készfizető) kezes biztosítékként történő bevonását
a Cofidis Lízingszerződések esetében írja elő, választása szerint.
Kondíciós lista: a Lízingszerződések elválaszthatatlan részét képező, a Cofidis Lízingszerződésekre vonatkozó kondíciós listája, amely a pénzügyi kondíciókat, az egyes szolgáltatási díjakat, az Adóst, Adóstársat terhelő egyéb költségeket,
fizetési késedelem és felmondás esetén fizetendő díjakat tartalmazza.
Kölcsönszerződés: a kölcsönszerződés alapján a Cofidis meghatározott pénzösszeg fizetésére, az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a Cofidisnek történő visszafizetésére és kamat
fizetésére köteles. A kölcsönszerződés az Adós (és esetlegesen az Adóstárs), másfelől a Cofidis által egyaránt aláírt
egyedi szerződés, és az ennek elválaszthatatlan részét képező, az adott Kölcsönszerződésre vonatkozó Hirdetmény és
az Általános Szerződési Feltételek. Amennyiben valamely kérdésben az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést,
úgy a Hirdetmény, ha a Hirdetmény sem tartalmaz rendelkezést, úgy az Általános Szerződési Feltételek, ha az Általános
Szerződési Feltételek sem tartalmaz rendelkezést, úgy a jelen Üzletszabályzat rendelkezései is irányadóak. Az egyes
dokumentumok közötti esetleges eltérés esetén elsődlegesen az egyedi szerződés, majd a Hirdetmény, majd az Általános Szerződési Feltételek, majd az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.
Kölcsön: a Cofidis és az Adós (esetlegesen: Adóstárs) között létesített Hitel- vagy kölcsönszerződés alapján rendelkezésre bocsátott pénzösszeg.
Központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott Személyi Azonosító Adatok:
Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható 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.
Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni
vállalkozói igazolvány szám, d) adószám.
Lízingszerződés: az a szerződés, amellyel a Cofidis mint lízingbeadó a tulajdonában lévő Gépjárművet az Adós
(és esetlegesen az Adóstárs) mint lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba
adással az Adós viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, a hasznok szedésére jogosulttá válik, viseli
a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), illetve a szerződésben kikötött időtartam
lejártával – tekintettel a pénzügyi lízing zárt végű jellegére - a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének
megfizetésével a Gépjárművön tulajdonjogot szerez. A Lízingszerződés az Adós (és esetlegesen az Adóstárs), másfelől
a Cofidis által egyaránt aláírt egyedi szerződés, és az ennek elválaszthatatlan részét képező, az adott Lízingszerződésre
vonatkozó Kondíciós Lista és az Általános Szerződési Feltételek. Amennyiben valamely kérdésben az egyedi szerződés
nem tartalmaz rendelkezést, úgy a Kondíciós Lista, ha a Kondíciós lista sem tartalmaz rendelkezést, úgy az Általános
Szerződési Feltételek, ha az Általános Szerződési Feltételek sem tartalmaz rendelkezést, úgy a jelen Üzletszabályzat rendelkezései is irányadóak. Az egyes dokumentumok közötti esetleges eltérés esetén elsődlegesen az egyedi
szerződés, majd a Kondíciós lista, majd az Általános Szerződési Feltételek, majd az Üzletszabályzat rendelkezései

az irányadóak. A Lízingszerződésre egyebekben a Kölcsönszerződés szabályait kell alkalmazni, amennyiben a jelen
Üzletszabályzat vagy a Lízingszerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
Referencia-kamat: a Hitelkamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori
kamatláb, amelynek mértékére a Cofidisnek nincs ráhatása.
Szállító: a Lízingszerződés vonatkozásában eladóként vagy bizományosként eljáró gépjármű-kereskedés, aki egyben
Hitelközvetítő is. Ha a Szállító és az eladó személye egymástól eltér – amennyiben a gépjármű-kereskedés csak
közvetítőként, és nem eladóként vagy bizományosként jár el – úgy az adott Lízingszerződés, illetve a Lízingszerződésre
vonatkozó Kondíciós Lista és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szempontjából Szállító alatt az eladót is
érteni kell, kivéve, ha az Általános Szerződési Feltételek kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
THM (teljes hiteldíj mutató): az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek
jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a Cofidis mint hitelező illetve lízingbeadó által
folyósított hitelösszeggel (finanszírozott összeggel).
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.1 A jelen Üzletszabályzat a Cofidis és az Adós között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek
mind a Cofidisre, mind az Adósra nézve kötelezőek. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat, vagy az adott Általános
Szerződési Feltételek ekként rendelkezik, az adott dokumentum hatálya arra a harmadik személyre is kiterjed, aki
az Adós szerződésszerű teljesítésének biztosítékaként Kezesként a Cofidis javára kötelezettséget vállal, vagy aki a nem
természetes személy Adós vezető tisztségviselője, képviselője.
2.2 A Cofidis a szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit mindenkor a hatályos jogszabályok eltérést nem engedő
rendelkezéseinek keretei között gyakorolja és teljesíti, az egyedi szerződések, a Hirdetmény és a Kondíciós lista,
az Általános Szerződési Feltételek, illetve az Üzletszabályzat bármely rendelkezése ennek megfelelően értelmezendő.
2.3 A Cofidis Üzletszabályzata nyilvános, folyamatosan és könnyen hozzáférhető, azt az ügyfelek számára nyitva álló
helyiségekben, a Cofidis számára pénzügyi szolgáltatás közvetítése szolgáltatást nyújtó Hitelközvetítőknél, illetve
a Cofidis honlapján folyamatosan bárki megtekintheti.
2.4 A Cofidis az Adóssal kötendő Hitel- vagy Kölcsönszerződéshez, illetve Lízingszerződéshez, a hitel, kölcsön és lízing
jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatásának oly módon tesz eleget, hogy a személyes adatkezelés szabályait
a jelen Üzletszabályzatában határozza meg és a részletes tájékoztatás tekintetében kiutal a jelen Üzletszabályzatára.
2.5 A Cofidis az Adós kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja a jelen Üzletszabályzatot.
3. SZERZŐDÉSKÖTÉS
3.1 A hiteligénylő (Adós) a Hitelkérelem megfelelő kitöltése után és azt követően, hogy elhelyezte aláírását a Hitelkérelmen, elküldheti a Hitelkérelmet a Cofidis számára közvetlenül, vagy Hitelközvetítő közreműködésével. Amennyiben
az Adós az előminősítéstől (annak előzetes vizsgálatától, hogy az Adós képes a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére) számított 60 naptári napon túl küldi el közvetlenül, vagy Hitelközvetítő
közreműködésével a megfelelően kitöltött és aláírt Hitelkérelmet a Cofidis részére, a Cofidis jogosult az előminősítést
ismételten elvégezni, és annak eredményétől függően az Adóst új Hitelkérelem kitöltésére, illetve az értékelést lehetővé
tevő adatoknak és iratoknak a benyújtására kötelezheti. Ennek hiányában a Hitelkérelem elutasításra kerülhet. Az Adós
Hitelkérelmét mindaddig visszavonhatja, ameddig a Cofidis azt nem bírálta el. Adós a Hitelkérelmét (Kölcsönszerződés
megkötésére tett ajánlatát) írásban vagy telefonhívás útján is visszavonhatja.
3.2 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról hozandó döntése előtt felméri az Adós pénzügyi és gazdasági helyzetét, célhoz kötött hitel esetén a Hitelkérelemben meghatározott hitelcélt és annak megvalósíthatóságát,
valamint – ha a Cofidis előírja – a felajánlott biztosítékok értékét és érvényesíthetőségét (a továbbiakban együtt: Hitelképesség). Az Adós köteles a Cofidis rendelkezésére bocsátani a Hitelképesség megfelelő vizsgálatához szükséges,
az értékelést lehetővé tevő valamennyi adatot és iratot a Cofidis által előírt formában, tartalommal és határidőben. Ha
az Adós nem szolgáltatja a Cofidis által kért adatokat, okiratokat, a Cofidis a rendelkezésére álló adatok alapján dönt
a kérelemmel kapcsolatban. A Cofidis az Adós Hitelképességét a rendelkezésre álló információk alapján értékeli, és
kizárólag abban az esetben fogadja el az Adós Kölcsönszerződés megkötésére irányuló ajánlatát, ha a Hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az Adós képes a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeinek
maradéktalan teljesítésére. A Cofidist tevékenysége körében szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Cofidist nem
terheli továbbá indokolási kötelezettség a Hitelkérelem elutasítása esetén, ide nem értve azt az esetet, ha a Cofidis
a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján nem kíván az Adóssal szerződést kötni, illetve ha a Hitelkérelem
elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor.
Természetes személy hiteligénylő esetében az Adós, illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes hozzájárulását adja ahhoz,
hogy mindenkori munkáltatójától az Adós, illetve a Kezes munkáltatójára, a munkaszerződés típusára, a munkaviszonyához
kapcsolódó adatokra vonatkozó, személyes adatnak minősülő információt a Cofidis az Adós Hitelképessége vizsgálata
céljából (illetve az Adós késedelmes tartozásának behajtása érdekében) írásban vagy szóban elkérjen. Természetes személy
hiteligénylő esetében az információk az Adós, illetve a Kezes által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás
igénybevételén alapulhatnak, amelynek igénybevételéről a Cofidis előzetesen papíron vagy tartós adathordozón tájékoztatja
az Adóst, illetve a Kezest. A Cofidis megismerteti az Adóssal a központi hitelinformációs rendszerből átvett adatokat és
az abból, az Adós Hitelképességére vonatkozóan megállapítható következtetéseit, valamint szükség esetén figyelmezteti
az Adóst a hitelfelvétel kockázataira. Ezt követően haladéktalanul tájékoztatja az Adóst a kölcsönkérelem elbírálásának
eredményéről és adott esetben arról, hogy ha a kérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során kerül sor.
3.3 Ha a Felek a Hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a Hitel
szerződés módosítását megelőzően a Cofidis az Adós Hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékeli, kivéve ha a hitel adott összeggel történő megemelését a Hitelképesség eredeti
vizsgálatakor már figyelembe vették a Felek, vagy ha a hitel teljes összege emelésének mértéke alkalmanként nem
haladja meg az emelés előtti értékének 20%-a és háromszázezer forint közül az alacsonyabb összeget.
3.4 A Cofidis a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően elvégzi az Adós a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban: Pmt.) szerinti ügyfél-átvilágítását, kéri a képviselő
ezen jogosultságának igazolását, továbbá nyilatkoztatja az Adóst a kiemelt közszereplői státuszára és tényleges
tulajdonosának kilétére vonatkozóan.
Ennek körében a Cofidis a Pmt. rendelkezései alapján megköveteli a természetes személy Adós azonosító okmányainak, illetve gazdálkodó szervezet Adós esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás bemutatását, illetve képviselő
esetén a képviseleti jogosultság igazolásához közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatását.
Kétség esetén a Cofidis az itt felsoroltakon kívül más okmányok benyújtását is kérheti. Amennyiben az Adós a kért
adatok igazolására idegen nyelvű dokumentumot bocsát a Cofidis rendelkezésére, a Cofidis jogosult e dokumentum
hiteles magyar nyelvű fordítását kérni.
A Cofidis a Pmt. rendelkezései alapján a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratokról
másolatot köteles készíteni.
A Cofidis az ügyfél-azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti:
(a) természetes személy
1. családi és utónevét,
2. születési családi és utónevét,
3. állampolgárságát,
4. születési helyét, idejét,
5. anyja születési nevét,
6. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
7. azonosító okmányának típusát és számát;
(b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
1. nevét, rövidített nevét,
2.	székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi
fióktelepének címét,
3. főtevékenységét,
4. képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
5. kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
6.	cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén
a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
7. adószámát.
(c)	az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat, az alábbiak szerint:
1. üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,
2. ügylet esetén a megbízás tárgyát és összegét,
3. a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód).
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A Cofidis ezen adaton kívül – kockázatérzékenységi megközelítés alapján – kérheti a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök
forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását.
A természetes személy Adós köteles a Cofidis részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kiemelt
közszereplőnek (továbbá kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának és/vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek) minősül-e.
Ha az Adós kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. mely pontja alapján
minősül kiemelt közszereplőnek, tovább a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplő esetén a nyilatkozatnak
tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is.
Nem természetes személy Adós a szerződés létrejöttekor köteles képviselőjét a Cofidisnak bejelenteni, képviseleti
jogosultságát hitelt érdemlően igazolni, a Cofidis pedig köteles meggyőződni az Adós képviselőjének képviseleti
jogosultságról, továbbá köteles a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni
a természetes személy Adósra vonatkozó szabályok szerint.
A képviseleti jogosultság nyilvántartása körében a Cofidis kérheti az aláírásra jogosult képviselő aláírásának bejelentését is az e célra rendszeresített aláírási kartonon. A Cofidis a bejelentett és igazolt képviselő képviseleti jogosultságát
mindaddig hatályosnak tekinti, amíg annak visszavonásáról az Adós írásban nem értesítette a Cofidist. Az Adós köteles
a képviselő személyében bekövetkezett változásokról a Cofidist haladéktalanul értesíteni. A Cofidis nem felel azon
károkért, amelyek az előző értesítés haladéktalan megtételének elmulasztásából vagy az Adós képviseleti jogának
változásával összefüggésben következnek be.
Az Adós köteles a Cofidis részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját vagy a tényleges tulajdonos
nevében, illetőleg érdekében jár el. Amennyiben az Adós a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, úgy külön írásbeli nyilatkozatban tájékoztatja a Cofidist a tényleges tulajdonos (a) 1.-4. és 6. pontokban
meghatározott adatairól, kiemelt közszereplői státuszáról, illetve a gazdálkodó szervezet Adós tényleges tulajdonosa
esetén a tulajdonosi érdekeltség jellegéről és mértékéről.
Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Cofidis az Adóst a tényleges
tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. Amennyiben az Adós a nyilatkozatot megtagadja,
az ügyleti megbízást a Cofidis nem teljesíti.
Az ügyfél-azonosítás során felvett adatokban bekövetkezett változásról az Adós köteles a tudomásszerzéstől számított
5 (öt) bankmunkanapon belül a Cofidist írásban vagy személyesen értesíteni.
A Cofidis mentesül a felelősség alól minden olyan esetben, amikor az Adós az adataiban bekövetkezett változásokat
nem jelenti be, illetve késve, vagy hibásan jelenti be és ezzel összefüggésben az Adósnak kára keletkezik.
3.5 A Cofidis a Hitelkérelmet elfogadhatja vagy elutasíthatja, vagy értesítheti az Adóst arról, hogy a Hitelkérelemben eredetileg megadottól eltérő tartalommal el tudja fogadni az Adós Hitelkérelmét. Ebben az esetben az Adós írásbeli kérelmet
nyújthat be Hitelkérelmének módosításáról. A Kölcsönszerződés ebben az esetben akkor jön létre a Felek között, ha
a Cofidis ezen módosított tartalmú Hitelkérelmet elfogadja, a Hitelkérelem nyomtatványt és a Hitelkérelem módosításáról
szóló kérelmet, amely egyben a Kölcsönszerződés felek közös megállapodáson alapuló módosítását is jelenti, aláírja.
Ha a Hitelkérelmet a Cofidis elfogadja, a Kölcsönszerződést aláírja. A Kölcsönszerződés Cofidis által történő aláírásával
az Általános Szerződési Feltételek, az Üzletszabályzatok vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Kölcsönszerződés létrejön az abban foglalt feltételekkel. A Cofidis írásban, illetve rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján
értesíti az Adóst a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről, a Kölcsönszerződés létrejöttéről,
és folyósítja a kölcsön összegét. Ha a Cofidis a minden szempontból a Cofidis által kértnek megfelelően hiánytalanul
(hibátlanul) kitöltött és a megfelelő, a Cofidis által kért igazoló dokumentumokkal mellékelten ellátott eredeti Hitelkérelemnek a Cofidis székhelyére történő beérkezését követő 30 napon belül fogadja el az Adós Hitelkérelmét és adja
postára a részére (Adóstárs esetében: részükre) az általa is aláírt Kölcsönszerződést (Adóstárs esetében: Kölcsönszerződéseket), az nem minősül késedelmesen tett elfogadásnak, hacsak az Adós írásban ettől eltérően nem rendelkezett.
A Cofidis postai úton, tértivevénnyel küldi meg az Adós részére (Adóstárs esetében: részükre) az általa is aláírt Kölcsönszerződést. A kézbesítés időpontja a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, kivéve, ha a tértivevényes kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az átvételt megtagadta vagy az irat „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza
a feladóhoz, amely esetben az átvétel megtagadása esetén a kézbesítés időpontjának a sikertelen kézbesítési kísérlet
napja (az átvétel megtagadásának napja) minősül, míg abban az esetben, ha az irat „nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza, a küldemény belföldi értesítés esetén a feladás napját követő 5. (ötödik), míg külföldi értesítés esetén a feladás
napját követő 8. (nyolcadik) napon kézbesítettnek minősül.
3.6 A Kölcsönszerződés megkötését követően a Cofidis nem mondhatja fel a Kölcsönszerződést azzal az indokkal,
hogy a Hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy az Adós által közölt adatok hiányosak voltak.
3.7 Az Adós a Kölcsönszerződés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül ingyenesen elállhat a Kölcsönszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Kölcsönszerződést, ha a Cofidis a kölcsönt már folyósította.
Ez utóbbi esetben az Adós a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb
harminc napon belül köteles a Cofidis által az esetlegesen az Adós részére folyósított kölcsön(ök) összegét és a kölcsön
lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított Hitelkamatot
a Cofidis fizetési számlájára átutalással visszafizetni.
3.8 Az Adós kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa a Cofidis számára szolgáltatott adatok, illetve
információk pontosságáért, valamint az ezeket tartalmazó okiratok valódiságáért. Ezek az adatok semmiképpen sem
téveszthetik meg a Cofidist.
4. A HITELDÍJ ÉS MÓDOSÍTHATÓSÁGA
4.1 Az Adós a kölcsön visszafizetésének időtartama alatt Hitel- és Kölcsönszerződések esetében hiteldíjat, Lízingszerződések esetében lízingdíjat köteles fizetni, mely a Hirdetményben közzétett Hitelkamatból, illetve a Hirdetményben
és a Kondíciós listában és a jelen Üzletszabályzatban közzétett díjakból és költségekből áll.
4.2 A Hitelkamatot, a díjakat és költségeket, a Hitelkamat, a díjak és költségek feltételeit, a vonatkozó referencia-kamatlábat, valamint a Hitelkamat, a díjak és költségek módosításának gyakoriságát, feltételeit és eljárási szabályait a jelen
Üzletszabályzat, az adott hitel-, vagy kölcsöntípusra, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó Hitel-, vagy Kölcsönszerződés,
illetve Lízingszerződés, valamint az ezek elválaszthatatlan mellékletét képező Hirdetmény és Kondíciós lista tartalmazza.
4.3 A teljes hiteldíjmutató, illetve a Hitelkamat számítása az alábbi módszer szerint történik:
A teljes hiteldíj mutató számítása a teljes hiteldíjmutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet alapján a következő:

Ck:	a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő
költségekkel,
Dl: az 1 sorszámú törlesztő részlet vagy díjfizetés összege,
m: a hitelfolyósítások száma,
m’: az utolsó törlesztő részlet vagy díjfizetés sorszáma,
tk:	az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és
töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,
sl:	az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam
években és töredékévekben kifejezve,
X: a THM értéke.
Hitelszerződések esetében az ügyleti kamat kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:

napok száma = két pénzügyi esemény között eltelt napok száma (pl. két zárás között)
Kölcsönszerződések esetében az ügyleti kamat kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:

Lízingszerződések esetében az ügyleti kamat kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:

4.4 A Hitelkamat módosításának feltételei
A Cofidis nyilvántartja, és honlapján elérhetővé teszi a Hitelkamat kiszámításához általa felhasznált Referencia-kamatláb
és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatait, valamint alkalmazásának időszakát.
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Klasszikus Áruhitel esetében:
A kölcsön kamata fix, annak mértékét a Cofidis egyoldalúan nem módosítja.
Cofidis Áruhitel esetében:
A Kölcsönszerződés megkötésekor folyósított kölcsön Hitelkamata fix, annak mértékét a Cofidis a Kölcsönszerződésben
meghatározott futamidő alatt egyoldalúan nem módosítja.
Az Általános Szerződési Feltételek szerint felhasználható, rendelkezésre tartott hitelkeret esetében, a hitelkeret terhére
folyósított kölcsön után felszámított Hitelkamat a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint változik, és a hat hónapos Budapesti Bankközi Kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar Nemzeti
Bank által a honlapján közzétett referencia-kamatlábból és fix kamatfelárból tevődik össze. A kamat a hat hónapos
BUBOR-hoz, mint referenciakamathoz kötött, és 6 hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok
január 1. napjától június 30., illetve július 1. napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári félévet
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként
munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon) érvényes hat hónapos BUBOR irányadó az adott naptári
félév idejére. A hitelkamat mértéke nem haladhatja meg a Hirdetmény melléklete szerinti, az érintett naptári félévet
megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamathoz viszonyított kamat meghatározási mód szerinti Hitelkamatot, illetve a teljes hiteldíj mutató mértéke nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap első
napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. A Hitelkamat mértékének a hat hónapos
BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak. A referencia-kamatláb módosulása
miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé.
A referencia-kamatláb módosulása a havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegét befolyásolja (a referenciakamat
változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), az elméleti futamidő változatlanul hagyása mellett.
Cofidis Megújuló Hitel esetében:
Az Általános Szerződési Feltételek szerint felhasználható, rendelkezésre tartott hitelkeret esetében, a hitelkeret terhére
folyósított kölcsön után felszámított Hitelkamat a rendelkezésre tartott hitelkeret függvényében, a Cofidis Megújuló
Hitelre vonatkozó Hirdetmény mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint változik, és a hat hónapos Budapesti
Bankközi Kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett referencia-kamatlábból és
fix kamatfelárból tevődik össze. A kamat a hat hónapos BUBOR-hoz, mint Referenciakamathoz kötött, és 6 hónapos
kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától június 30., illetve július 1. napjától december
31. napjáig tartanak, és az érintett naptári félévet megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal (amennyiben ez a
nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon) érvényes hat
hónapos BUBOR irányadó az adott naptári félév idejére. A Hitelkamat mértéke nem haladhatja meg a Cofidis Megújuló
Hitelre vonatkozó Hirdetmény melléklete szerinti, az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes
jegybanki alapkamathoz viszonyított kamat meghatározási mód szerinti Hitelkamatot, illetve a teljes hiteldíj mutató
mértéke nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24
százalékponttal növelt mértékét. A Hitelkamat mértékének a hat hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem
minősül szerződésmódosításnak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás
hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé. A referencia-kamatláb módosulása a havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegét befolyásolja (a Referenciakamat változásától függően növeli vagy csökkenti
annak összegét), az elméleti futamidő változatlanul hagyása mellett.
Fapados Kölcsön esetében:
A Hitelkamat a Fapados Kölcsönre vonatkozó Hirdetményben szereplő táblázatban foglaltak szerint változik, és a tizenkét
hónapos Budapesti Bankközi Kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett referenciakamatlábból és kamatfelárból tevődik össze, azzal, hogy a teljes hiteldíj mutató mértéke nem haladhatja meg az érintett
naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. A Hitelkamat
a tizenkét hónapos BUBOR-hoz, mint referenciakamathoz kötött, és tizenkét hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül.
A kamatperiódusok január 1. napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári évet megelőző hónap utolsómunkanapja előtt 2 nappal (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt
megelőző munkanapon) érvényes tizenkét hónapos BUBOR irányadó az adott naptári év idejére. A Hitelkamat mértékének
a tizenkét hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak. A referencia kamatláb
módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi
közzé. A referencia-kamatláb módosulása a havi törlesztő részlet összegét befolyásolja (a referenciakamatláb változásától
függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett, azaz a fizetendő törlesztő részlet
a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.
A Cofidis a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. H2F
elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató leírása:
A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher) lehet
figyelembe venni, amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. 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-, 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 bevezetett
(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 kamatperiódusban 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.
NAi-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.
ALLi-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 hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.
A kamatfelár-változtatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu)
teszi közzé.
A Cofidis a Fapados Kölcsönszerződés alapján folyósított kölcsönök után 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárat számít fel. A Kölcsönszerződés Hitelkamatának részét képező kamatfelárat
– csak a 3 évet meghaladó futamidejű Kölcsönszerződések esetében módosítja;
– a 3 évet meghaladó futamidejű Kölcsönszerződések esetében a kamatfelár-változtatásra a szerződés megkötésének ügyleti évét követő január 1-ét követő harmadik és hatodik január 1-én kerül sor, a harmadik és hatodik
január 1-ét megelőző április 1-i mutató alapján.
A kamatfelár változtatása a havi törlesztő részlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változtatási mutató változásától
függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.
Cofidis Adósságrendező Hitel esetén:
A Hitelkamat a Cofidis Adósságrendező Hitel Hirdetményében szereplő táblázatban foglaltak szerint változik, és a tizenkét
hónapos Budapesti Bankközi Kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett referenciakamatlábból és kamatfelárbóltevődik össze, azzal, hogy a teljes hiteldíj mutató mértéke nem haladhatja meg az érintett
naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. A Hitelkamat
a tizenkét hónapos BUBOR-hoz, mint referenciakamathoz kötött, és tizenkét hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül.
A kamatperiódusok január 1. napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári évet megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 nappal (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt
megelőző munkanapon) érvényes tizenkét hónapos BUBOR irányadó az adott naptári év idejére. A hitelkamat mértékének
a tizenkét hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak. A referencia kamatláb
módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi
közzé. A referencia- kamatláb módosulása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (a referenciakamatláb változásától
függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett, azaz a fizetendő törlesztő részlet
a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.

A Cofidis a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár változtatási mutatót alkalmazza,
amelynek leírása megegyezik a Fapados kölcsönnél olvasható leírással.
A Cofidis a Cofidis Adósságrendező Hitel elnevezésű Kölcsönszerződés alapján folyósított kölcsönök után 3 éves
kamatperiódusokban rögzített kamatfelárat számít fel. A Kölcsönszerződés Hitelkamatának részét képező kamatfelárat
– csak a 3 évet meghaladó futamidejű Kölcsönszerződések esetében módosítja;
– a kamatfelár-változtatásra a Kölcsönszerződés megkötésének ügyleti évét követő január 1-ét követő harmadik és
hatodik január 1-én kerül sor, a harmadik és hatodik január 1-ét megelőző április 1-i mutató alapján. A kamatfelár
változtatása a havi törlesztő részlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változtatási mutató változásától függően
növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.
Cofidis Autó Lízing esetében:
A Cofidis Autó Lízing Hitelkamata változó, fix kamatfelárból, valamint Referencia-kamatlábból tevődik össze. A Referencia-kamatláb a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 6 hónapos BUBOR, amelyhez kapcsolódóan a Hitelkamat évente két alkalommal kerül újraszámításra, június és december hónapok utolsó munkanapján, a fordulónapot
megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal (referencia-nap) érvényes Referencia-kamatláb alapján. A fent
említett újraszámítási dátum napján a Hitelkamat a referencia-napon érvényes Referencia-kamatláb és az előzőleg
megállapított Referencia-kamatláb különbségével megegyező mértékben módosul. A Referencia-kamatláb módosulása
miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé.
Az első irányadó Referencia-kamatláb a Lízingszerződés megkötésének napját megelőző munkanapon közzétett
Referencia-kamatláb.
Nem minősül az Adós számára kedvezőtlen módosításnak az, ha Referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a hátralévő lízingdíjak ügyleti kamatrésze és az ügyleti kamatláb mértéke a referencia kamat változása következtében
automatikusan módosul.
A kamatfelár fix, azt a Cofidis nem módosítja.
4.5 Egyéb díjak, költségek.
4.5.1 A Cofidis a kamaton kívül díj fizetését – ide nem értve a hitel/lízing folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre
tartásához, valamint az Adós általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében megállapítható díjat –
Kölcsönszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével,
valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki. A Cofidis a kamaton kívül az Adós terhére csak olyan költséget
állapíthat meg, mely költség a szerződés megkötése, módosítása és az Adóssal való kapcsolattartás során közvetlenül
az Adós érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Adósra áthárítható módon merült fel.
4.5.2 Amennyiben az Adós a törlesztő részletet átutalás útján fizeti meg a Cofidis részére, úgy befizetésenként, a befizetéssel felmerült adminisztratív költségek fedezésére az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben
vagy a Kondíciós listában közzétett mértékű díjat köteles a Cofidis részére megfizetni.
4.5.3 Amennyiben a Cofidis az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon csekket (postai készpénz átutalási megbízást) küld az Adós részére, úgy csekkenként, a csekk előállításával, illetve az Adós részére postai úton való
eljuttatásával felmerülő ügyviteli költségei fedezésére, az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben
vagy a Kondíciós listában meghatározott mértékű díjat számít fel, amely összeg a csekken (postai készpénz átutalási
megbízáson) a tárgyhavi törlesztő részlet összegén felül feltüntetésre kerül.
4.5.4 Amennyiben az Adós a törlesztő részletet készpénzbefizetés útján a Cofidis ügyfélszolgálatán, vagy olyan pénzforgalmi szolgáltatónál fizeti meg, amelynél a Cofidis számlát vezet, úgy befizetésenként, a készpénzbefizetéssel felmerült
adminisztratív költségek fedezésére az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben vagy a Kondíciós
listában közzétett mértékű díjat köteles a Cofidis részére megfizetni.
4.5.5 Amennyiben az Adós valamely, a Kölcsönszerződés alapján fennálló kötelezettségének - ide nem értve a törlesztési
kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítését - nem tesz eleget, és ezzel a Cofidisnek adminisztratív költsége merül fel
(így pl. az Adós nem értesíti a Cofidist az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal összhangban az adatai változásáról és ezzel a Cofidisnek indokolatlan költsége merül fel), továbbá, ha az Adós a Cofidistől olyan, a Kölcsönszerződéshez
kapcsolódó szolgáltatás nyújtását kéri, amelyre a Cofidis a Kölcsönszerződés alapján nem köteles, és az ilyen szolgáltatás
nyújtásával a Cofidisnek adminisztratív költsége merül fel, az Adós a Cofidis erre irányuló igénye esetén köteles az ebből
eredő díjat a Cofidis részére megtéríteni. A jelen pont szerinti költségek fedezésére meghatározott díj az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben vagy a Kondíciós listában kerül meghatározásra.
4.5.6 Hitel-, vagy Kölcsönszerződések esetében, amennyiben az Adós bármely okból, az esedékes tartozásánál nagyobb
összeget fizet meg, és így az egyenlege legalább 2 egymást követő naptári hónapban pozitív lesz, vagy a pozitív egyenleg
fennállása alatt a Hitel-, vagy Kölcsönszerződés bármely okból megszűnik, a Cofidis a túlfizetés összegét a határidő letelte,
vagy a feltétel bekövetkezte után az Adós részére visszautalja. 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 átutalni, 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 aktuális– a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.
4.5.7 A Cofidis a kölcsönt igénylő fogyasztó Hitelképességének vizsgálata során felmerülő adminisztratív költségei
fedezésére fix összegű hitelbírálati díjat jogosult felszámítani. A hitelbírálati díj a Hitelképesség vizsgálatát megelőzően
esedékes, a díj mértéke a Hirdetményben vagy a Kondíciós listában kerül közzétételre.
4.5.8 A Kölcsönszerződés hatálya alatt az Adós által kezdeményezett szerződésmódosítás (futamidő módosítás, Hitelkamat módosítás, törlesztőrészlet vagy törlesztési (fizetési) mód változtatása) esetén a szerződésmódosítással
felmerülő adminisztratív költségek fedezésére az Adós szerződésmódosítási díjat köteles fizetni. A szerződésmódosítási
díj az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben vagy a Kondíciós listában kerül meghatározásra.
4.5.9 A Cofidis a dokumentum másolat készítésével, igazolások kiállításával azok postázásával, illetve a Kölcsönszerződésben, vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeket meghaladóan az Adós részéről igényelt adminisztratív feladatok
ellátásáért jogosult díjat felszámítani. A jelen pont szerinti költségek fedezésére meghatározott díj az Általános
Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben vagy a Kondíciós listában kerül meghatározásra.
4.5.10 A Cofidis jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült méltányos és objektíven
indokolható költségeinek megtérítésére. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés
időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett összeg fél százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés
időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő Hitelkamat összegét
az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti díj, ha
tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Adós által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.
4.5.11 A Cofidis az Adós nem szerződésszerű teljesítése esetén a küldendő értesítő és felszólító levelek postázása
kapcsán a Magyar Posta szolgáltatásával összefüggésben felmerülő postaköltséget a postai díjszabálynak megfelelően
az Adósra áthárítja.
4.5.12 A Hitelkamat, költség, vagy díj változása esetén, ha az értesítés postai úton való megküldésére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles, úgy az Adós, amennyiben ilyen értesítés megküldését kifejezetten
kéri, az értesítés előállításával és postázásával felmerülő adminisztratív költségek fedezésére köteles. A jelen pont
szerinti költségek fedezésére meghatározott díj az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben vagy
a Kondíciós listában kerül meghatározásra.
4.5.13 Amennyiben a Felek a Kölcsönszerződésben az Adóst Kölcsönszerződés szerint terhelő kötelezettség teljesítésének igazolására valamely okirat benyújtásában állapodtak meg, és az Adós a Felek által ezen kötelezettség teljesítésére
meghatározott határidőt elmulasztja, úgy a Cofidis az Adós szerződésszerű teljesítésének előmozdítása érdekében
felmerülő adminisztratív költségek fedezésére, illetve a szerződésszegéssel felmerült kockázatok kezelésére jogosult
díjat felszámítani. A jelen pont szerinti költségek fedezésére meghatározott díj az Általános Szerződési Feltételekben,
illetve a Hirdetményben vagy a Kondíciós listában kerül meghatározásra.
4.5.14 A fizetési késedelemhez kapcsolódó díjak, költségek, egyéb jogkövetkezmények
4.5.14.1 A szerződés fennállása alatt, illetve Lízingszeződések esetében a szerződés felmondását követően az Adós késedelmes
teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Cofidis - az adott Kölcsönszerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
eltérő rendelkezése hiányában - késedelmi kamatot számít fel, amelynek mértéke nem haladja meg a szerződésben kikötött
Hitelkamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszerződésekre a törvényben meghatározott feltételek szerint meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.
Amennyiben a Cofidis a Hitel-, vagy a Kölcsönszerződést felmondja, a késedelmi kamat a szerződés megszűnésekor érvényes
ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint
a Kölcsönszerződésre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke, vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályi
rendelkezés által meghatározott egyéb maximális mérték. Amennyiben a Kölcsönszerződés alapján az Adós sem hitelkamatot,
sem egyéb ellenszolgáltatást nem köteles fizetni, a késedelmi kamat mértéke évi 15%.
4.5.14.2 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely törlesztő részletével késedelembe esik,
a késedelmes tartozás kezelésével felmerült adminisztratív költségek fedezésére a Cofidis adósságkezelési díjat /
késedelmes törlesztőrészletre felszámított egyszeri díjat jogosult felszámítani. Az adósságkezelési díj, illetve Késedelmes törlesztőrészletre felszámított egyszeri díj az Általános Szerződési Feltételekben kerül meghatározásra, illetve
a Hirdetményben vagy a Kondíciós listában is közzétételre kerül.
4.5.14.3 Abban az esetben, ha az Adós a Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Cofidis jogosult harmadik személyt (így különösen, de nem kizárólagosan: behajtással foglalkozó magánszemély vagy társaság,

ügyvéd, ügyvédi iroda stb.) a behajtás érdekében igénybe venni. A behajtással a jelen pont szerint felmerülő költségeket
a Cofidis jogosult az Adósra áthárítani.
4.5.14.4 Abban az esetben, ha az Adós a Kölcsönszerződésből eredő szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, és
emiatt a Cofidis a Kölcsönszerződést felmondással megszünteti, úgy a megnövekedett kockázatok kezelésével, illetve
a késedelmes tartozás kezelésével felmerült adminisztratív költségek fedezésére a Cofidis behajtási díjat / szerződés
felmondási díjat jogosult felszámítani. A behajtási díj / szerződés felmondási díj az általános szerződési feltételekben,
illetve a Hirdetményben vagy a Kondíciós listában kerül meghatározásra.
4.5.14.5 Lízingszerződések esetében az Adós nem szerződésszerű teljesítése miatt a Cofidis által közölt felmondás
esetén a Cofidis jogosult a Gépjármű visszaszármaztatásával és a behajtás érdekében igénybe vett közreműködők
igénybevételével felmerült költségeinek megtérítésére. A jelen pont szerinti, a fentiekkel összefüggésben felmerült,
tájékoztató jellegű, becsült költségek összege a Kondíciós listában kerül meghatározásra.
4.5.15 A Cofidis javára történő fizetési kötelezettség azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az összeget a Cofidis
számláján jóváírták. A Cofidist terhelő fizetési kötelezettség azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az összeget
az Adós számláján jóváírták. A Cofidis javára történő fizetési kötelezettség teljesítési helyének minden esetben a Cofidis
székhelye minősül, függetlenül az Adós által választott fizetési módtól.
5. ÉRTESÍTÉSEK
5.1 A Cofidis az Adós részére szóló értesítéseket az Adós által a szerződésen vagy utóbb szóban vagy írásban megadott
levelezési címre, vagy az Adósnak a jelen Üzletszabályzat 6.12 pontjában foglaltak szerinti nyilatkozata szerinti e-mail
címre, külön e-mail vagy levelezési cím hiányában az Adós székhelyére/lakhelyére küldi. A Cofidis részére szóló
értesítéseket – a szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Cofidis székhelyére kell megküldeni.
5.2 Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Cofidist a következő adataiban bekövetkezett változásokról: címe (levelezési- és lakcíme/székhelye), telefonszáma, e-mail címe, a banki számlavezető fiókja,
munkaviszonya, a biztosítékul lekötött vagyonelemek adataiban bekövetkező változások; illetve általában minden
olyan körülmény, amely késleltetheti, megakadályozhatja vagy bármely más módon meggátolhatja a szerződéses
kötelezettségei teljesítését. Nem természetes személy Adós ezen túlmenően köteles a Cofidisnek benyújtani az éves
beszámolóját legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig, konszolidált éves beszámolóját a tárgyévet követő év
szeptember 30-ig; rendelkezésre bocsátani az évközi beszámolókat, illetőleg az ezeket helyettesítő kimutatásokat;
megküldeni a közigazgatási szerv vagy hatóság Adóst érintő határozatát, amennyiben az Adósnál valamilyen közigazgatási szerv vagy hatóság ellenőrzést gyakorol vagy hatósági intézkedést tesz; tájékoztatást adni az Adósban legalább
10%-os tulajdonosi részesedéssel bíró tulajdonosok körében várható változásokról; tájékoztatást adni, ha gazdasági
társaságot akar létrehozni, vagy vagyonának egy részét gazdasági társaságba akarja bevinni, továbbá, ha valamely
gazdasági társaságban fennálló részesedését át kívánja ruházni; tájékoztatást nyújtani az ellene indult csőd-, felszámolás-, végelszámolási-, és cégtörlési eljárásról; tájékoztatást adni, ha más pénzügyi intézménnyel létrejött hitelezési
jogviszonyában súlyos szerződésszegést követett el. 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 Hitelkérelmen vagy utóbb szóban vagy írásban
megadott elérhetőségek minden esetben a saját elérhetőségei, amelyeken a Cofidis őt keresheti.
5.3 A Felek jognyilatkozatai – amennyiben a Kölcsönszerződés vagy az Üzletszabályzat eltérően nem rendelkeznek –
a másik Féllel való írásbeli közléssel hatályosulnak.
5.4 Az Adós a Cofidisnek címzett bármely nyilatkozatát írásban, illetve amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabályi
rendelkezés írásbeli alakot nem ír elő, úgy elektronikus úton, vagy szóban is megteheti.
5.5 A Felek rögzítik, hogy az e-mail útján küldött értesítések a megküldés napján, míg a postai úton elküldött nyilatkozatok – tértivevényes kézbesítés esetét kivéve – belföldi értesítés esetén a feladás napját követő 5. (ötödik), míg külföldi
értesítés esetén a feladás napját követő 8. (nyolcadik) napon kézbesítettnek minősülnek. Amennyiben az elektronikus úton
történő küldés esetén hibaüzenet jelenik meg, a Cofidis az Adósnak címzett küldeményét egyszerű postai küldeményként
továbbíthatja. Azon értesítéseket, amelyekhez joghatás fűződik, a felek tértivevényes formában kötelesek egymás számára
megküldeni, amely esetben a kézbesítés időpontja a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, kivéve, ha a tértivevényes
kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az átvételt megtagadta vagy az irat „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza
a feladóhoz, amely esetben az átvétel megtagadása esetén a kézbesítés időpontjának a sikertelen kézbesítési kísérlet
napja (az átvétel megtagadásának napja) minősül, míg abban az esetben, ha az irat „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza,
a kézbesítés időpontja tekintetében a jelen pont első mondata szerinti kézbesítési vélelem alkalmazandó.
5.6. A Cofidis által őrzött könyvelési és banki dokumentumok igazolják az Adós részére végrehajtott pénzügyi műveletek
elvégzését. Amennyiben az Adós olyan igazolás kiállítását vagy dokumentummásolat megküldését kéri a Cofidistől,
amelynek megküldése vagy kiállítása nem jogszabályi kötelezettsége a Cofidisnek, úgy a Cofidis az ilyen igazolás
kiállításáért vagy dokumentummásolat megküldéséért a 4.5.9. pont szerint díjat jogosult felszámítani.
5.7 Folyamatos szerződések esetén a Cofidis köteles évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejártát követő
harminc napon belül egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni az Adós részére.
Az Adós a kimutatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől számított 60 napon belül írásban kifogást emelhet. Ennek
hiányában azt az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.
5.8 Az Adós a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet, amelyet a Cofidis legkésőbb
90 napon belül írásban megküld az Adós részére.
5.9 A Hitel-, illetve Kölcsönszerződés fennállása alatt a Cofidis az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot az Adósnak díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen kell rendelkezésére bocsátania.
A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és Hitelkamat és a Hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét – ideértve díjat, jutalékot,
költséget – elkülönítetten tartalmazza. Ha a Hitelkamat nem rögzített, vagy a Hitelkamaton kívüli minden egyéb
ellenszolgáltatás – ideértve díjat, jutalékot, költséget – a szerződésben meghatározottak szerint változhat, a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelezni kell, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig
érvényesek. A jelen pont szerinti jogosultság a Lízingszerződések Adósait nem illeti meg.
6. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY ADÓSOK ÉS KEZESEK RÉSZÉRE
6.1 Az Adós (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) által megadott személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Adós
(illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) hozzájárulásán alapulnak. Cofidis tájékoztatja az Adóst, hogy a központi
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény szerint köteles az Adós személyes adatait továbbítani
a jelen Üzletszabályzat 7. pontjában meghatározott feltételek fennállta esetén a KHR-be. Ezen felül Cofidis a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint köteles a törvényben meghatározott
esetekben a banktitok kiadására vonatkozó kötelezettségeinek eleget tenni. Az Adós (illetve Kezes bevonása esetén:
a Kezes) a hiteligénylés benyújtása során írásban kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelkérelemben és a csatolt
dokumentumokban rögzített, illetve a telefonbeszélgetés során rögzített személyes adatait a Cofidis a Hitelkérelem
elbírálása, a Kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, kockázatelemzés
és statisztika készítése céljából a személyes adatok védelméről, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló
jogszabályoknak megfelelően kezelje, és tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és adatainak kezelése
a hozzájárulásán alapul. Adós hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Cofidis számítástechnikai eszközökkel végrehajtott,
automatizált adatfeldolgozás keretében jellemzői értékelését elvégezze. Az Adós (illetve Kezes bevonása esetén:
a Kezes) személyes adatai addig kezelhetőek, ameddig ez a Hitelkérelem elbírálásához, a Cofidis jogszabály által
előírt, illetve a Kölcsönszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve ameddig a Cofidis követeléseinek
érvényesítéséhez szükséges. A Cofidis a Hitelkérelem kedvezőtlen elbírálása esetén az Adós (illetve Kezes bevonása
esetén: a Kezes) személyes adatait, illetve az azokat tartalmazó iratokat 30 napon belül megsemmisíti, illetve megsemmisítésre a részére iratmegsemmisítés kiszervezett tevékenységet végző társaság részére átadja, kivéve, ha az Adós
hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Cofidis a hitelkérelmében és a hiteligénylés során megadott személyes adatait
hitelkérelme elutasítása esetén is termékeinek fejlesztését elősegítő statisztikák készítése, illetve direkt marketing
tevékenysége céljából további 5 évig megőrizze. A Cofidis részére iratmegsemmisítés kiszervezett tevékenységet végző
társaság a megsemmisítést az átvételtől számított 24 órán belül teljesíti.
6.2 A kezelt személyes adatok köre:
– Az Adós személyi azonosító és lakcím adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság,
lakcím, postacím), személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány
adatai, telefonszám, email cím.
– Az Adós jövedelmi, vagyoni viszonyaira, iskolai végzettségre, képzettségre, háztartásban együtt élőkre, eltartottakra,
rezsiköltségre vonatkozó adatok.
– A Kezes személyi azonosító és lakcím adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím), személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány adatai, jövedelmi, vagyoni
viszonyaira vonatkozó adatok.
6.3 A Cofidis a telefonon közölt ügyfélpanaszokat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény 288. § (2) bekezdése alapján köteles rögzíteni és a hangfelvételeket öt évig megőrizni. A Cofidis továbbá az ügyfélkiszolgálás színvonalának növelése, valamint a telefonon elhangzott, szerződések létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos, szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő nyilatkozatok dokumentálása és nyomon követhetősége
érdekében rögzíti a nem panasz tárgyú telefonbeszélgetéseket is, amelyeket szintén öt évig őriz meg. Nem panasz
tárgyú telefonbeszélgetés esetén a rögzítés jogalapja a hívó/hívott fél jelen, illetőleg a hívások megkezdésekor adott
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, illetve – ha a hívott vagy hívó fél egyben adós is – a Kölcsönszerződés megkötését
megelőzően tett nyilatkozata. Amennyiben a hívó/hívott fél – a panaszkezelés esetét kivéve – nem kívánja, hogy a be-
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szélgetés rögzítésre kerüljön és ezt a hívás folyamán jelzi, a Cofidis biztosítja a nem rögzített vonalon vagy személyesen,
az ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézés lehetőségét. A hívó/hívott fél kérésére a Cofidis biztosítja a hangfelvétel
visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet. A hívó/hívott
fél jogosult a nem panasz tárgyú telefonbeszélgetések rögzítéséhez adott hozzájárulása visszavonására, amely esetben
a – nem panasz tárgyú – telefonbeszélgetés 30 napon belül törlésre kerül. Adós (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes)
kijelenti, hogy a jelen pont szerint rögzített telefonbeszélgetések – a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések
keretein belül – az írásban tett nyilatkozatokkal egyező érvényességgel, illetve bizonyító erővel bírnak.
6.4 Az Adós előzetes kifejezett hozzájárulása esetén a Cofidis Magyarországi Fióktelepe biztonságos, védett, az Ernst and
Young Kft. által auditált elektronikus hírközlő eszköz („Alkalmazás”) útján végzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) által előírt, az ügyfél azonosítására és
személyazonosságának igazoló ellenőrzésére irányuló ügyfél-átvilágítási kötelezettségét („valós idejű ügyfél-átvilágítás”).
A valós idejű ügyfél-átvilágítás során a teljes kommunikációt, ideértve a valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos valamennyi tájékoztatást és az Adós ehhez történő kifejezett hozzájárulását a Cofidis visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti. A valós idejű ügyfél-átvilágítás során Adós bármikor jogosult az adatrögzítéshez való hozzájárulását visszavonni.
Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során birtokába jutott okiratot, illetve annak másolatát, beleértve a jelen
valós idejű ügyfél-átvilágítás azonosítás során birtokába jutott okiratot is, minden egyéb, az üzleti kapcsolattal össze
függésben keletkezett iratot, illetve azok másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc évig köteles
megőrizni. A Magyar Nemzeti Bank, a NAV Pénzmosás elleni Információs Irodája, a nyomozó hatóság, az ügyészség
és a bíróság megkeresésére a Cofidis ezen adatokat a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb az üzleti
kapcsolat megszűnésétől számított tíz évig köteles megőrizni.
Kérésére a Cofidis lehetővé teszi az Adós számára az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatoknak az adatkezelés céljának
megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
6.5 Az Adósnak (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezesnek) joga van a Cofidistől (1133 Budapest, Váci út 96-98.,
www.cofidis.hu) kérni, hogy a rá vonatkozóan kezelt személyes adatokat megismerje, és azok helyesbítését, illetve
– kötelező adatkezelés kivételével – azok törlését kérje, továbbá – célszerűen egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően – panaszt tehet a Cofidisnél az adatkezelést illetően a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 1133 Budapest, Váci
út 96-98. postacímére írt levelével, vagy az infohu@cofidis.hu e-mail-címre, illetve elsődlegesen gépjármű-finanszírozással kapcsolatos panaszok esetében a kapcsolat@cofidis.hu e-mail-címre írt elektronikus levelével. Ezen túl az Adóst
(illetve Kezes bevonása esetén: a Kezest) megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló törvény szerinti tiltakozás joga, továbbá az Adósnak (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezesnek) lehetősége
van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c,; tel.:
+36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu) eljárását kezdeményezni, illetőleg – az Adós (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) döntése szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
bírósághoz fordulni. Adós, az Adóstárs és a Kezes kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Cofidis az Adós, az Adóstárs és
a Kezes részére a másik fél Kölcsönszerződéshez kapcsolódó személyes adatairól is tájékoztatást adhat.
6.6 Ezen kívül az Adós (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) felhatalmazza a Cofidist, hogy a banktitoknak minősülő,
a személyes adataira, a pénzügyi helyzetére, az üzleti tevékenységeire, az üzleti kapcsolataira és szerződéseire vonatkozó
adatait – a 11. pontban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet végző adatfeldolgozók mellett – az Argosyn és Banque
Fédérative du Crédit Mutuel csoport tagjai részére kockázatelemzés és statisztika készítése céljából, továbbá harmadik
személyek részére az Adós Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozása behajtása céljából továbbítsa. Az Adós (illetve
Kezes bevonása esetén: a Kezes) kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy a Cofidis pénzügyi közvetítői számára adatot
szolgáltathat a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan.
6.7 Amennyiben az Adós hitelfedezeti biztosítási szolgáltatást igényel, az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Cofidis
a banktitoknak minősülő adatait és személyes adatait a Biztosító részére továbbítsa, kizárólag a hitelfedezeti biztosítási
szolgáltatások szerződésszerű nyújtása érdekében. Ilyen adatok különösen a következők: az Adóssal aláírt Kölcsönszerződésben foglaltak; a fennmaradó fizetendő tőke összege, a teljes tartozás összege, a teljesített törlesztések. Az Adós
hozzájárul ahhoz, hogy a Cofidis a Biztosító kérésére a Kölcsönszerződés egy másolatát a Biztosítónak átadja. 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.
A jelen pont szerinti rendelkezések a Kezes vonatkozásában nem alkalmazanadóak.
6.8 Adós (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) kijelenti, hogy a szerződéskötés körében szükséges ügyfélátvilágítás
és adósminősítés, a Kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, illetve
a Cofidis lejárt követelésének érvényesítése körében felhatalmazza a Cofidist a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek és a személyes adatok védelméről, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló jogszabályoknak megfelelően, hogy a Hitelkérelemben/Kölcsönszerződésen 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 Vámhivatal
adatbázisai).
Adós (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) felhatalmazza a GIRO Zrt.-t, hogy adatait a Girinfo Adatfeldolgozási
Szolgáltatás keretében feldolgozza. A Girinfo Adatfeldolgozási Szolgáltatás keretében a GIRO Zrt. a fenti adatbáziskezelőktől és adatbázisokból jogszerűen adatokat dolgoz fel és továbbít az adatigénylők részére a GIRO Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott módon és feltételekkel.
Adós (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) kifejezetten hozzájárul ahhoz továbbá, hogy a Cofidis az Adós (illetve
Kezes bevonása esetén: a Kezes) személyes adatait, az általa benyújtott, bemutatott vagy a Cofidis által lekérdezett
okmányok arcképét, aláírás mintáját azonosítsa, illetve a személyazonosításhoz használt okiratairól másolatot készítsen, és azt a Pmt. szabályainak megfelelően a 3.4 pontban rögzítettek szerint megőrizze.
6.9 A Cofidis a www.cofidis.hu honlapon keresztül ejuttatott személyes adatokat is jelent tájékoztatónak megfelelően
kezeli. A Cofidis mint a www.cofidis.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében honlapján sütiket
(cookie-kat), azon belül kiemelten munkameneti, hirdetési és böngészést támogató sütiket használ. A sütik egy olyan,
betűk és számok jelsorozatából álló szöveges állományt jelentenek, amelyek önmagukban semmilyen módon nem teszik
lehetővé a személyes beazonosítást, mindössze a böngészőnek a felismerésére alkalmasak. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását
a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A honlapot használók hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatás során a Cofidis egy vagy több sütit küldjön a számítógépükre,
amely(ek) révén a böngésző egyedileg azonosítható lesz. Egyéb szolgáltatók a sütik segítségével tárolják azt a tényt, hogy
a felhasználó korábban már meglátogatta a Cofidis honlapját, és így a Cofidis hirdetései megjelenhetnek az adott harmadik
fél – mint például a Google – hirdetési hálózatához tartozó weblapokon. Ezen rendszer segítségével a Cofidis semmilyen
adatot nem szerez arról, hogy az Adós milyen oldalakat látogatott meg, mindössze lehetővé teszi azt, hogy a honlapon
korábban megforduló látogatók számára nagyobb valószínűséggel jelenjen meg a Cofidis hirdetése.
A Google sütik tiltására az alábbi webhelyen van mód: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
Egyéb külső szolgáltatók sütijeinek a tiltása pedig az alábbi oldalon lehetséges: http://www.networkadvertising.org/choices/
Továbbá a böngészőprogramokban is engedélyezhető vagy letiltható a sütik használata.
6.10 Az Adós külön hozzájárulása esetén a Hitelkérelem elbírálását követően, a Kölcsönszerződés fennállása alatt és
az azt követő 5 évig, vagy a Hitelkérelem elutasítását követő 5 évig a Cofidis a Hitelkérelemben és a hiteligénylés
során, illetve a Kölcsönszerződés létrejötte esetén a Kölcsönszerződés fennállása alatt szóban vagy írásban megadott
alábbi személyes adatokat: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, hirdetés, közvetlen üzletszerzés és
piackutatás céljából tárolja, kezeli, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú
kommunikációs eszközökön keresztül az Adóst megkeresheti, és értesítheti kölcsöntermékeiről és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik személyek termékeiről. Az Adós az ilyen értesítését küldését
bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül és a Cofidis bármelyik elérhetőségén megtilthatja.
6.11 Az Adós (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) személyes adatait a Cofidis azon munkavállalói és kiszervezett
tevékenységet végző adatfeldolgozói ismerhetik meg, akik számára az adatok ismerete a jogszabályokból, valamint
a Kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése körében szükséges vagy
lehetséges. Ezen munkakörök a Cofidisnél különösen az ügyfélszolgálati, értékesítői, hitelbírálati, behajtási, elemzői,
pénzügyi, kontrolling és informatikai tevékenységgel kapcsolatos, valamint az ellenőrzési és compliance jellegű
munkakörök. Az Adós (illetve Kezes bevonása esetén: a Kezes) adatait ténylegesen is megismerő személyek körét
az adott szerződés és annak teljesülésének egyedi sajátosságai határozzák meg.
6.12 Az adatkezelés és adatfeldolgozás során a Cofidis és adatfeldolgozói a kor technikai követelményeinek megfelelő
fizikai és informatikai biztonsági eszközökkel gondoskodnak az adatok biztonságáról. A Cofidis Informatikai Biztonsági
Szabályzatban rögzíti az adatbiztonsághoz kapcsolódó belső részletszabályait. A Cofidis az adatfeldolgozóival kötött
szerződéseiben rögzíti az elvárt adatbiztonsági követelményeket. A Cofidis a teljes körű adatbiztonság érdekében
törekszik arra, hogy olyan adatfeldolgozókkal szerződjön, akik megfelelnek a vonatkozó nemzetközi szabványoknak
és erről tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az adatbiztonsági követelményeknek való megfelelést igazoló tanúsítványok
meglétét a Cofidis rendszeresen ellenőrzi.
6.13 A Cofidis az Adós elektronikus levélcíméről érkezett jognyilatkozatot, kérelmet abban az esetben jogosult elfogadni,
illetve ilyen levélcímre abban az esetben küldhet - banktitkot is tartalmazó – levelet, választ, hozzá mellékelve dokumentumokat, amennyiben az Adós ezt megelőzően – a kölcsönszerződésen, külön okiratba foglalt nyilatkozat vagy
megállapodás alapján, vagy rögzített telefonbeszélgetés útján tett nyilatkozatával – hitelt érdemlő módon nyilatkozott
a Cofidis felé elektronikus levélcímérőlés a kapcsolattartás ezen módjához kifejezetten hozzájárult.

Az elektronikus levélcímre vonatkozó nyilatkozattételt követően a Cofidis joggal bízhat az Adóstól származó – vagy tőle
származóként megjelenő - minden rendelkezésben, jognyilatkozatban, és az ebből eredő kárért nem felelős az Adós
felé. Az elektronikus levéllel kapcsolatban felmerülő esetleges visszaélésekből eredő összes kockázatot az Adós
viseli; az ebből eredő károk, így különösen a banktitoknak minősülő adatok illetéktelen személy tudomására jutása,
illetéktelen személy által történő használata és az adattovábbítás technikai hibái (pl. e-mail hiba) és az esetleges
adatváltozások be nem jelentése, illetve a késedelmes bejelentése miatt keletkező károk kizárólag az Adóst terhelik,
a Cofidis az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.
Amennyiben az Adós elektronikus levélcíme megváltozik, törlésre kerül, vagy egyébként nem kívánja használni,
az Adós a lehető leghamarabb köteles értesíteni a Cofidist, amelynek elmulasztásából eredő valamennyi kárt és
kockázatot viselni köteles.
Amennyiben a Cofidisnek bárminemű kétsége merül fel az Adós által elektronikus csatornán megküldött okiratban
foglalt (ügyleti) szándékával kapcsolatban, jogosult az okiratot, kérelmet eredetben, eredeti aláírással ellátva bekérni.
A Cofidis az okirat eredetben történő megérkezését megelőzően az abban foglaltakat nem köteles teljesíteni.
7. A KHR-REL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK, A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRE VALÓ FIGYELEMFELHÍVÁSSAL EGYÜTT
TERMÉSZETES SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
7.1 A Cofidis köteles az Adós/Adóstárs alábbi Azonosító Adatait lejelenteni a KHR-be:
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.
7.2 A Cofidis köteles az alábbi, az adatszolgáltatás tárgyát képező adatokat lejelenteni a KHR-be:
a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
c) ügyféli minőség (adós, adóstárs),
d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
e) amennyiben az Adós az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés
időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem
folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy az ezen feltételek szerinti késedelem bekövetkezésének időpontja, illetve az ezen időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege.
f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,
g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,
h) amortizáló hiteleknél az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme,
i) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
j) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
7.3 A Cofidis a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja az Adós Azonosító Adatait, valamint
az igénylés elutasításának időpontját és indokát, az okirati bizonyítékokat, a jogerős bírósági határozat számát,
az eljáró bíróság megnevezését, a határozat rendelkező részének tartalmát, ha a hiteligénylő vagy Adós a szerződés megkötésének kezdeményezése során 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.
7.4 A készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására és ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására jogosult referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja továbbá annak a természetes
személynek a referenciaadatait, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság
jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában vagy a Btk. 374. § (5)
bekezdésében és 393. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
7.5 A Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja azoknak a természetes
személynek a referenciaadatait, akik az adósságrendezési eljárásba adósként, adóstársként vagy egyéb kötelezettként
bevonásra kerültek.
7.6 Az Adósnak jogában áll eldönteni, hogy hozzájárul-e a jelen pont szerinti adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ha az Adós a referencia adatok átvételéhez nem járul hozzá, akkor csak a 7.2. e),
7.3., 7.4. és 7.5 pont szerinti adatok, valamint a hozzájárulás megtagadására vonatkozó adatok adhatók át egy újabb
hiteligénylés során valamely pénzügyi intézmény részére, feltéve, hogy a 7.2. e) pont szerinti esetben a késedelmes
tartozás teljesítésétől számított egy év még nem telt el. Amennyiben az Adós adatai átvételéhez hozzájárul, akkor
ez azt jelenti, hogy ha az Adós valamely pénzügyi intézménnyel 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 szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb
bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel nyújtására 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.
7.7 Az Adós a fenti pont szerinti adatait, kivéve a 7.2. e), 7.3., 7.4. és 7.5 pont szerinti eseteket, a KHR addig tartalmazza,
ameddig az Adós és a Cofidis között fennálló szerződés meg nem szűnik. Ugyanakkor az Adós a Cofidis útján írásban
kérheti, hogy adatai a szerződéses jogviszony megszűnését követő további, de legfeljebb öt évig még szerepeljenek
a KHR-ben. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulás írásban bármikor visszavonható.
7.8 A Cofidis köteles minden hónapot követő ötödik munkanapig átadni a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
a Kölcsönszerződés szerint fennálló tőketartozás összegére és pénznemére, valamint a szerződéses összeg törlesztő
részletének összegére és devizanemére vonatkozó adatokat.
7.9 A Cofidis – amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő
adatátadást követően legfeljebb öt munkanapon belül írásban tájékoztatja az Adóst az adatátadás megtörténtéről.
VÁLLALKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
7.10 A Kölcsönszerződés megkötését megelőzően a Cofidis köteles a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átvenni
minden, a vállalkozásokról a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplő referenciaadatot.
7.11 Amennyiben a Kölcsönszerződés megkötésre kerül, a Cofidis, mint referenciaadat-szolgáltató köteles a vállalkozás
Adós alábbi Azonosító Adatait írásban a KHR részére átadni:
Azonosító adatok:
a) cégnév, név,
b) székhely,
c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
d) adószám.
Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
e) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
f) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
g) a szerződés megszűnésének módja,
h) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
7.12 A Cofidis mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja továbbá annak
a vállalkozás Adósnak az adatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének
oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.
Ez a fenti adatokon kívül az alábbi adatok átadását jelenti:
a) ezen feltételek bekövetkezésének időpontja,
b) ezen feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,
c) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege,
d) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja,
e) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,
f) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme,
g) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
h) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
Késedelmes tartozás esetében a KHR a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől
számított öt évig kezeli.
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A KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének
előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében céljából további referenciaadatszolgáltatók részére is átadhatja.
KÖZÖS SZABÁLYOK
7.13 A KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezetnél Adós 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 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.
7.14 Adós 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 vizsgálat
eredményéről az Adóst 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 egyidejű értesítése
mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni.
7.15 A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről értesíti valamennyi olyan pénzügyi szervezetet,
amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzőenreferenciaadatot továbbított
7.16 Az Adós 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 szabályoknak 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.
8. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
A Cofidis kizárólag Lízingszerződések esetében alkalmaz szerződést biztosító mellékkötelezettséget, az alábbiak szerint:
8.1 A Cofidis az Adóssal szembeni követelése biztosítására a szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írhatja
elő, különösen készfizető kezesség vállalását, a pénzügyi lízingbeadás tényének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba
való bejegyeztetését, az Adós Cofidisszel kötött ügyletére vonatkozó szerződésnek, illetve a Cofidis által az ügylet
kapcsán kért biztosítéki szerződéseknek (pl. kezesi szerződés) az Adós költségén történő közjegyzői okiratba foglalását.
8.2 A szerződés biztosítékainak szolgáltatására vonatkozó kötelezettség azon a napon tekintendő a Cofidis javára
teljesítettnek, amikor a megfelelő biztosítékot, illetve az azt megtestesítő és/ vagy annak igazolására szolgáló okiratot
a Cofidis által előírt módon és formában a Cofidis rendelkezésére bocsátják.
8.3 Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szerződésszegés esetén a Cofidis jogosult bármely, a joggyakorlás időpontjában hatályos jogszabályok által megengedett eszköz igénybe vételével kielégítést keresni a biztosítékból oly módon, hogy az a Cofidis megítélése szerint a követelésének kielégítését a legeredményesebben szolgálja,
és amit az Adós tűrni köteles.
9. A COFIDIS FELELŐSSÉGE
9.1 A Cofidis tevékenysége során az Adós érdekeinek figyelembevételével, a hitelintézetektől elvárható gondossággal
köteles eljárni.
9.2 A Cofidis nem felel az elháríthatatlan külső esemény (vis maior) folytán keletkező, valamint a hatóság rendelkezéséből, bármely engedély megtagadásából vagy késedelmes megadásából eredő kárért, kivéve amennyiben a hatósági
rendelkezés, az engedély megtagadása vagy késedelmes megadása a Cofidis érdekkörében felmerülő olyan ok következménye, amely nem eredményezi a Cofidis felelősség alóli mentesülését. Elháríthatatlan külső esemény a Cofidis
érdek- és felelősségi körén kívül, nem a Cofidis hibájából vagy hanyagságból bekövetkező olyan ok vagy esemény,
melyet a Cofidis nem tudott elhárítani.
9.3 Amennyiben a Cofidis az Adós megbízásából okmányokat átvesz és továbbít, azokat csak abból a szempontból
vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A Cofidis azonban nem felel az okmányok eredetiségéért,
érvényességéért és/vagy azok tartalmáért.
9.4 A Cofidis fizetést annak teljesít és okmányokat annak szolgáltat ki, akit iratainak megvizsgálása és a megbízás, vagy
jogszabály alapján az okmányok, és/vagy a fizetés elfogadására jogosultnak tart.
A Cofidis a hitelintézetektől elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság, a képviseleti jogosultság vagy
a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat. Ezek valódiságáért, és/vagy hamis vagy hamisított voltának
gondos vizsgálat melletti fel nem ismerhetőségéért nem vállal felelősséget.

9.5 A Cofidis nem felel az elvárható gondos vizsgálat során fel nem ismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítéséből származó károkért.
9.6 Amennyiben a Cofidisnak az Adós megbízásából átvett vagy továbbított okiratokat le kell fordítania, vagy valamely
idegen állam joga szerint okiratot kell értelmeznie, az ebből eredő károkért nem felel. A fordítás költségeit az Adós viseli.
9.7 Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Cofidis nem felel az Adós szerződésszegéséből eredő károkért,
és a harmadik személy által az Adósnak okozott károkért.
10. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTHATÓSÁGA
10.1 A Cofidis a Kölcsönszerződést az Adós számára nem kedvezőtlenül módosíthatja. Az Adós számára nem kedvezőtlen
egyoldalú szerződésmódosítást a Cofidis a Hirdetménye/Kondíciós listája, az Üzletszabályzata vagy az Általános Szerződési Feltételek módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben a Hirdetmény/Kondíciós lista, az Üzletszabályzat
vagy az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezése válik a Kölcsönszerződés részévé. A Cofidis ezen,
Adós számára nem kedvezőtlen módosítást – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik –, legkésőbb annak
hatálybalépését megelőző banki munkanapon teszi közzé honlapján, a www.cofidis.hu internetes címen.
10.2 Az Adós számára hátrányosan kizárólag a Kölcsönszerződésben megállapított Hitelkamat, Kamatfelár, költség
és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy azt a jogszabályok lehetővé teszik, és a felek ezt a Kölcsönszerződésben kifejezetten kikötötték. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan,
az Adós számára hátrányosan nem módosítható. Az egyoldalú módosítás jogát a Cofidis a Kölcsönszerződésben
rögzített feltételek szerint jogosult gyakorolni. Ha a Kölcsönszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló
feltételek a Hitelkamat, a Kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé úgy, azt a Cofidis az Adós
javára érvényesíti.
10.3 Jogszabály, a jelen Üzletszabályzat vagy az Általános Szerződési Feltételek eltérő rendelkezése hiányában kamatfeltételek módosítása esetén a Cofidis az adott kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal köteles tájékoztatni
az Adóst az új kamatperiódusban alkalmazott Kamatfelár, ill. Hitelkamat mértékéről, valamint a módosítást követően
fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről. Ha az Adós a szerződést a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal
nem mondja fel, a felek úgy tekintik, hogy azt az Adós elfogadta. A Hitelkamaton kívüli díj vagy költség módosítása
esetén a Cofidis a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal köteles tájékoztatni az Adóst a módosítás tényéről, a díj vagy költség új mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható
összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről.
10.4 A Hitelkamat, a díj és költség módosítására vonatkozó szabályokat az adott Kölcsönszerződésre vonatkozó Általános
Szerződési Feltételek tartalmazzák.
11. A COFIDIS RÉSZÉRE KISZERVEZÉS KERETÉBEN KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK SZEMÉLYE ÉS A KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
–– BINARIT Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1139 Budapest, Váci út 95.): az EURO-INFORMATION
S.A.S. által üzemeltetett informatikai rendszer és a Központi Hitelinformációs Rendszer közötti adatkapcsolat megteremtését célzó szoftver üzemeltetése
–– EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.): a Cofidis
által ügyfeleinek küldendő levelek nyomtatása és a levelek címzése, borítékolása
–– Díjbeszedő Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.): a hitelszerződésekhez
kapcsolódó dokumentumok archiválása
–– REISSWOLF BUDAPEST Adat- és Dokumentumkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Illatos út 6.):
iratmegsemmisítés
–– EURO-INFORMATION S.A.S. (34 rue du Wacken 67000 Strasbourg, Franciaország): informatikai rendszerek üzemeltetése, karbantartása, ezen belül adatok tárolása, mentése, archiválása, konverziója, felhasználói támogatás
–– MarketPoll Piac- és Közvélemény-kutató Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Városház u. 3-5. 2. em. 3/a.):
piackutatási, elemzési tevékenység, vevői piac,versenytársak piacának vizsgálata
–– Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Róna utca 120-122.):
a Cofidis által ügyfeleinek küldendő levelek nyomtatása és a levelek címzése, borítékolása
–– a Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alvállalkozójaként: PRIME RATE Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 53.): a Cofidis által ügyfeleinek küldendő
levelek nyomtatása és a levelek címzése, borítékolása
–– Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): a Cofidis ügyfeleitől
visszaérkezett levelek kategorizálása és konverziója
–– Iron Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1093 Budapest, Czuczor u.
10. IV. és V.): digitalizálási és iratkezelési szolgáltatás
–– T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 56.): adatbázis létrehozása, statisztikák, menedzsment riportok készítése
–– a T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság alvállalkozójaként: Mobile Engine Szoftverfejlesztő
és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest, Paulay Ede utca 50.): adatbázis létrehozása, statisztikák, menedzsment riportok készítése
12. MELLÉKLETEK
A Cofidis által alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket a jelen Üzletszabályzat melléklete tartalmazza.
Jelen Üzletszabályzat 2018. január hó 1. napján lép hatályba.

A 2016. NOVEMBER 7-TŐL KÖTÖTT COFIDIS ÁRUHITEL
2018. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367, céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék 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 nyilvántartási azonosító: 01498, továbbiakban: Cofidis) által az Adós
(Cofidis és az Adós továbbiakban együtt: Felek) részére nyújtott Cofidis Áruhitel feltételeit.
1. SZERZŐDÉSKÖTÉS
1.1 A Cofidis a jelen Cofidis Áruhitel Hitelszerződésben (a továbbiakban: Hitelszerződésben) rögzített feltételek szerint
fogyasztási kölcsönt nyújt az Adósnak a Hitelszerződésben megjelölt mindennapi élet felszerelési tárgya, tartós fogyasztási cikk, vagy egyéb termék (a továbbiakban: Áru) megvásárlásához, illetve az Eladó által nyújtott szolgáltatás,
értékesített vagyoni értékű jog (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételéhez. Jelen Hitelszerződés alkalmazásában
Eladó az a Hitelközvetítő, akitől az Adós az Árut meg kívánja vásárolni, vagy akitől a szolgáltatást igénybe kívánja venni,
és aki az Adós részére ehhez hitelt, vagy pénzkölcsönt közvetít.
1.2 A Hitelszerződés – az Üzletszabályzat III. pontjában meghatározott ellenőrzéseket, és a Hitelkérelem Cofidis általi
elfogadását követően – a Hitelszerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.
1.3 A jelen Hitelszerződés alapján az 1.1. pontban meghatározott fogyasztási kölcsön nyújtásán túl, a Cofidis egyidejűleg
Hitelkeretet (rendelkezésre tartott kölcsönt) tart az Adós rendelkezésére úgy, hogy az Adós az 1.1. pontban meghatározott fogyasztási kölcsön összegéhez a felfelé legközelebb eső, a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Hirdetményben
meghatározott összegű Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére jogosult szabad felhasználású kölcsön, vagy
tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez fogyasztási kölcsön
folyósítását kérni a jelen általános szerződési feltételekben foglalt feltételek szerint.
1.4 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén, illetve annak aláírását követően írásban, illetve rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján értesíti az Adóst a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről, a Hitelszerződés
létrejöttéről. Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Cofidis a Hitelszerződés létrejöttével egyidejűleg – illetve
amennyiben a hitelkeret ismételt felhasználására a Felek jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti külön
megállapodása alapján az ott meghatározott feltételek szerint vásárlás vagy igénybevett szolgáltatás ellenértékének
megfizetése céljából kerül sor, úgy a megállapodás Cofidis által történő aláírásával egyidejűleg – folyósítsa a kölcsön
összegét közvetlenül az Eladónak, az Adósnak a Hitelszerződés aláírásával tett felhatalmazása alapján, helyette és
nevében, az áru vételára, illetve a szolgáltatás ellenértéke megfizetése jogcímén.
1.5 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén illetve annak aláírását követően tértivevényes levélben küldi meg a Hitelszerződést az Adós részére. Adós kötelezi magát arra, hogy a Hitelszerződést átveszi. A Hitelszerződés jelen pont
szerinti kézbesítésére az Üzletszabályzat 3.5. pontjában leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.6 A Cofidis fenntartja a jogot arra, hogy a Hitelkérelmet elutasítsa. Az elutasítást a Cofidis nem köteles indokolni. Ha a Cofidis
az Adós Hitelkérelmét elutasítja, és az Adós az Eladó részére az Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen formában teljesített, vagy erre vonatkozóan kötelezettséget vállalt, jogviszony csak az Eladó és az Adós között keletkezik.
1.7 Az Adós a Hitelszerződés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül díjmentesen elállhat a Hitelszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Hitelszerződést, ha a Cofidis annak terhére a kölcsön(ök)et már folyósította.
Ebben az esetben az Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül köteles a kölcsön(ök) összegét és a kölcsön(ök) lehívásának időpontjától a visszafizetés

időpontjáig felszámítható, a Hitelszerződés szerint megállapított Hitelkamatot a Cofidis fizetési számlájára átutalással
visszafizetni. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó
nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Cofidis-nek megküldi.
1.8 A Hitelkérelem alapján a Cofidis által az Adós rendelkezésére bocsátott hitelkeret az Adós által a Cofidis Áruhitelre
vonatkozó Hirdetményében meghatározott hitelkeretek közül megjelölt összegű hitelkeret, vagy annál kisebb összegű
hitelkeret lehet, kivéve, ha az Adós előzetesen írásban akként nyilatkozott, hogy a Cofidis eltérő tartalmú, az igényeltnél
kisebb összegű hitelkeretre történő elfogadását lényeges kérdésben eltérőnek és ily módon új ajánlatnak tekinti, és
ez esetben a Hitelszerződés nem jön létre. Ilyen nyilatkozat hiányában, ha a Cofidis a Hitelkérelemben 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,
és a Cofidis a folyósítani kért kölcsönösszeget, de legfeljebb a Cofidis által megítélt Hitelkeret összegével megegyező
kölcsönösszeget utal át az Adós (Adóstárs) által a Hitelszerződésben megjelölt fizetési számlára.
Ha a Cofidis az Adós hitelkérelmét elutasítja, és az Adós az Eladó részére az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatosan
bármilyen formában teljesített, vagy erre vonatkozóan kötelezettséget vállalt, jogviszony csak az Eladó és az Adós
között keletkezik. A Cofidis kizárja a felelősségét az Eladó és az Adós jogviszonyával kapcsolatban, így az áruval vagy
szolgáltatással kapcsolatos esetleges hibás teljesítésért minden szavatossági, illetve esetleges jótállási kötelezettség
kizárólag az Eladót terheli. Ha azonban az Eladó az Adóssal kötött szerződés teljesítésével késedelembe esik, vagy
a szerződés hibás teljesítése az Áru rendeltetésszerű használatát, illetve a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevételét
lehetetlenné teszi, és az Adós késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek az Eladó nem tett határidőben eleget, az Adós a Hitelszerződés alapján esedékessé váló törlesztést az igénye kielégítéséig visszatarthatja.
A visszatartási időszakra nem számítható fel Hitelkamat és a Hitelkamaton kívüli ellenszolgáltatás, ideértve a díjat,
jutalékot és költséget. A visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülményekről az Adós papíron vagy más tartós
adathordozón tájékoztatni köteles a Cofidis-t. A visszatartási jog a tájékoztatást követően illeti meg az Adóst. Az Adós
kötelezi továbbá magát arra, hogy a visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülmények megszűnésekor, erről
haladéktalanul értesíti a Cofidist, és a Hitelszerződés alapján esedékessé váló fizetéseit teljesíti. Az Adós ugyanakkor
tudomásul veszi, hogy ha a Hitelszerződés alapján esedékessé váló fizetéseit teljesíti, úgy a visszatartási időszak
az Adós ezirányú külön értesítése nélkül is megszűntnek minősül. Amennyiben a Hitelkeret ismételt felhasználására
a Felek a jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti külön megállapodása alapján az ott meghatározott
feltételek szerint vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetése céljából kerül sor, a jelen pontban
foglaltak megfelelően alkalmazandóak.
1.9 Ha az Adós az Eladóval kötött szerződéstől az Eladó szerződésszegése miatt eláll, egyúttal jogosult elállni a Hitelszerződéstől
is. Az elállás alapján a Cofidis azonnal köteles az Adósnak visszafizetni az Adós által addig kifizetett összeget. A Cofidis
az általa folyósított kölcsön visszafizetését csak az Eladótól követelheti, kivéve, ha az a vételárat az Adósnak visszafizette.
A Cofidis az Adóstól az elállásra, illetve az eredeti állapot helyreállítására tekintettel kamatot, költséget, kártérítést nem
követelhet. Amennyiben a Hitelkeret ismételt felhasználására a Felek a jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti
külön megállapodása alapján az ott meghatározott feltételek szerint vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének
megfizetése céljából kerül sor, az Adóst megilleti a külön megállapodástól való jelen pont szerinti elállás joga.
1.10 A Cofidis tájékoztatja az Adóst, hogy a Polgári Törvénykönyv és a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül, illetve a távollévők között kötött, termék adásvételére vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló szer-
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ződéstől az Adós jogosult termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, szolgáltatás
igénybevételére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül elállni, amely
esetben az Adós elállási jogának gyakorlása az Adós és a Cofidis között létrejött Hitelszerződést is automatikusan
felbontja. Amennyiben a hitelkeret ismételt felhasználására a Felek a jelen általános szerződési feltételek 5.5 pontja
szerinti külön megállapodása alapján az ott meghatározott feltételek szerint vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás
ellenértékének megfizetése céljából kerül sor, az Adóst megilleti a külön megállapodástól való jelen pont szerinti elállás
joga. Ez utóbbi esetben az elállás a teljes Hitelszerződést nem bontja fel, az elállás csupán az adott kölcsönügyletre
vonatkozik. Amennyiben az Adóst megilleti az elállási jog, arról az Eladó ad tájékoztatást a 45/2014. (II.26.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint. Az elállást minden esetben írásban, az Eladó – és nem a Cofidis – felé szükséges
bejelenteni az Eladó által adott tájékoztatásnak megfelelően; a Cofidisnél nem lehet elállást bejelenteni, a Cofidisnél
bejelentett elállás nem hatályosul. A határidőben bejelentett elállásról az Eladó értesíti a Cofidist, a Cofidis ezt követően
intézkedik a Hitelszerződésnek a – megkötésére visszamenőleges hatályú – lezárása érdekében.
2. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
2.1 A Hitelszerződésen megjelölt tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez nyújtott kölcsön
futamideje, és a törlesztő részlet összege a Hitelszerződésen kerül feltüntetésre. A Hitelszerződés létrejöttét követően
a Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére igényelt szabad felhasználású kölcsön, vagy újabb tartós fogyasztási
cikk megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez igényelt fogyasztási kölcsön futamidejét és a törlesztő részletek
összegét a jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti külön megállapodás tartalmazza, illetve annak
értéke, szabad felhasználású kölcsön esetében a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény 3. számú mellékletében is
feltüntetésre kerül azzal, hogy az első törlesztő részlet a Hitelszerződés létrejöttét (vagy ha ez későbbi, a kölcsönösszeg
folyósítását) követő hónapban esedékes.. A Hitelkeret terhére folyósított szabad felhasználású kölcsön esetében a futamidőt a jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti külön megállapodás tartalmazza, illetve a futamidő
a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény 3. számú mellékletében is feltüntetésre kerül.
2.2 A Hitelszerződés egyidejűleg Hitelkeretnek (rendelkezésre tartott kölcsönnek) minősül, mégpedig úgy, hogy az Adós
a Hitelszerződésben meghatározott eredeti teljes fogyasztási kölcsönösszeghez a felfelé legközelebb eső, a Hirdetmény
3. sz. mellékletben meghatározott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére, a visszafizetett tőkerész erejéig
jogosult egyfelől szabad felhasználású kölcsönök, illetve a későbbiekben a visszafizetett kölcsön tőkeösszegének
részben vagy egészben történő, ismételt folyósítását kérni a jelen általános szerződési feltételek szerinti feltételekkel
(rulírozás), másfelől a Felek külön megállapodása esetén a visszafizetett tőkerészt az ott meghatározott feltételek
szerint vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetésére felhasználhatja. A folyósított kölcsön
visszafizetése a Felek közötti jogviszonyt tehát nem szünteti meg, az Adós bármikor jogosult a már visszafizetett
tőkeösszeg lehívását a jelen általános szerződési feltételek szerint újra igényelni.
2.3 A Hitelkeret (kölcsönösszeg) rendelkezésre tartásának időtartama határozatlan.
3. A HITEL KÖLTSÉGEI
3.1 A Hitelkamat
3.1.1 Az Adós a Hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg után Hitelkamat fizetésére köteles.
3.1.2 A Hitelszerződésen megjelölt tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez nyújtott
kölcsön, illetve a Hitelszerződés létrejöttét követően a hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére igényelt újabb
tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez igényelt fogyasztási kölcsön Hitelkamata fix,
mértéke a Hitelszerződésen, illetve a jelen általános szerződési feltételek 5.5 pontja szerinti külön megállapodáson
kerül feltüntetésre és mértéke megegyezik a teljes hiteldíjmutatóval (THM-mel). Az Adós a kölcsön Hitelkamatát –
az annuitásos kamatszámítás alapján – havonta fizeti, a jelen pont szerinti esetben a Hitelkamat számítása az alábbi
képlet szerint történik:

A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelettel
összhangban a THM számítása a jelen 3.1.2. pont szerinti esetben az alábbi képlet segítségével történik:

A Cofidis a THM jelen pont szerinti számítása során figyelembe veszi az Adós által a Hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). A Hitelszerződéshez nem kapcsolódik olyan
szolgáltatás, amelynek igénybevételét a Cofidis a Hitelszerződés megkötéséhez előírná, így ennek költségeit a THM
számítása során nem kell figyelembe venni. A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá a prolongálás
(futamidő hosszabbítás) költsége, a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a Hitelszerződésben
vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik.
3.1.3 Amennyiben az Adós a rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére szabad felhasználású
kölcsönt igényel, úgy a Hitelkamat változó, mértéke a rendelkezésre tartott Hitelkeret függvényében a Cofidis Áruhitelre
vonatkozó Hirdetmény 1.B. sz. mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint kerül meghatározásra.
Az Adós a folyósított kölcsönösszeg után felszámított Hitelkamatot havonta fizeti.
A Hitelkamat kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:

(a referenciakamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), az adott kölcsönre vonatkozó
futamidő változatlanul hagyása mellett.
3.1.6 A Cofidis nyilvántartja és honlapján elérhetővé teszi a Hitelkamat kiszámításához általa felhasznált referenciakamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatait, valamint alkalmazásának időszakát.
3.2 Díjak
3.2.1 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 2500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c) további 3500 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. Az adósságkezelési díj összege magában
foglalja a késedelmi kamatot.
3.2.2 Az Adós a jelen általános szerződési feltételek 5.13. pontja szerinti kifejezett kérése esetén a tárgyhavi törlesztőrészletet
postai készpénzátutalási megbízással (a továbbiakban: postai csekken), illetve a Cofidis ügyfélszolgálatán vagy olyan
pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis számlát vezet, is teljesítheti. Ezekben
az esetben a Cofidis befizetésenként az Üzletszabályzat 4.5.3. és 4.5.4. pontjaiban meghatározott szolgáltatási díjat számítja
fel, amely díj a csekk befizetésével, illetve a készpénzbefizetéssel egyidejűleg esedékes. A jelen pont szerinti szolgáltatási
díj összegét a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.3 Amennyiben az Adós valamely, a Hitelszerződés alapján fennálló kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel
a Cofidisnek költsége merül fel (így, ha az Adós nem értesíti a Cofidist az adatai változásáról és ezzel a Cofidisnek
indokolatlan posta- vagy más költsége merül fel), továbbá, ha az Adós a Cofidistől olyan, a Hitelszerződéshez
kapcsolódó szolgáltatás nyújtását kéri, amelyre a Cofidis a Hitelszerződés alapján nem köteles, és az ilyen szolgáltatás nyújtásával a Cofidisnek költsége merül fel, úgy az Adós az Üzletszabályzat 4.5.5. pontjában meghatározott
szolgáltatási díj megfizetésére köteles. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Cofidis Áruhitelre vonatkozó
Hirdetmény tartalmazza.
3.2.4 Amennyiben az Adós legalább 2 havi minimális törlesztő részlettel késedelembe esik, és ezért a Cofidis a Hitelszerződést felmondja, úgy Adós köteles felmondáskor esedékes behajtási díj címén az alábbi összeget megfizetni:
– legfeljebb 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 20 000 Ft;
– 200 001 – 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 40 000 Ft.
– 400 001 – 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 60 000 Ft.
– 600 001 – 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 80 000 Ft.
– 800 001 – 1 000 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 100 000 Ft.
– 1 000 001 – 1 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 120 000 Ft.
– 1 200 001 – 1 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 140 000 Ft.
– 1 400 001 – 1 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 160 000 Ft.
– 1 600 001 – 1 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 180 000 Ft.
– 1 800 001 Ft és a feletti összegű fennálló tartozás esetében 200 000 Ft.
3.2.5 A késedelmi kamat a szerződés megszűnésekor érvényes ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt
mértéke, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszerződésre meghatározott teljes hiteldíj
mutató maximális mértéke, vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés által meghatározott egyéb maximális
mérték. Amennyiben a Kölcsönszerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást nem köteles
fizetni, a késedelmi kamat mértéke évi 15%.
3.3 Költségek
3.3.1 A Cofidis az Adós nem szerződésszerű teljesítése esetén a küldendő értesítő és felszólító levelek postázása
kapcsán a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával összefüggésben felmerülő postaköltséget a postai díjszabálynak megfelelően az Adósra áthárítja.
3.3.2 Az Adós a szerződésszegéséből eredő költségek – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő
igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek (levelezési költség), illetékek – az Adóst terhelik.
3.3.3 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, az Üzletszabályzat 4.5.14.3. pontja szerint. A behajtással
felmerülő költségeket a Cofidis jogosult az Adósra áthárítani.
3.3.4 Amennyiben Adós a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön összegét túlfizeti és így az egyenlege 2 (két)
hónap időtartamot meghaladóan pozitív lesz vagy a Hitelszerződés bármely okból megszűnik, 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 átutalni,
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 aktuális –
a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.
3.4 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi díj módosítható. A díjat a Cofidis jogosult az Adós
számára kedvezőtlenül is módosítani évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével.
3.5 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi költség változó. A Cofidis jogosult a költséget
annak felmerülésekor egyoldalúan módosítani, a harmadik személy által végrehajtott módosítással egyező mértékben.
4. ÉRTESÍTÉSEK
4.1 A Cofidis az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.
4.2 Az Adós öt évre visszamenőleg kimutatást kérhet – a kérés Cofidisszel történő közlését megelőző öt évre vonatkozóan – a Cofidistől a Cofidisnél végrehajtott egyedi ügyleteiről, amelyet a Cofidis legkésőbb 90 napon belül írásban
megküld az Adós részére.
4.3 A Cofidis az Adós részére a hitel egyenlegéről legalább évente egyszer ingyenesen kimutatást küld. Ezen felül a Cofidis
a szerződés lejártát, vagy megszűntét követő harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. Az Adós a kimutatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől számított 60 napon belül írásban kifogást emelhet. Ennek hiányában azt
az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.

napok száma = két pénzügyi esemény között eltelt napok száma (pl. két zárás között)
A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelettel
összhangban a THM számítása az alábbi képlet segítségével történik:

A Cofidis a THM számítása során figyelembe veszi az Adós által a Hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). A Hitelszerződéshez nem kapcsolódik olyan szolgáltatás, amelynek
igénybevételét a Cofidis Hitelszerződés megkötéséhez előírná, így ennek költségeit a THM számítása során nem kell
figyelembe venni. A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége,
a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a Hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik. A rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) esetében a THM kiszámításánál
a következő számítási módszert kell alkalmazni:
– a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni;
– a Hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb törlesztő részletet (a havi minimum fizetendő törlesztő részletet) kell figyelembe venni;
– mivel a Hitelszerződés több lehívási időpontot tartalmaz, ezért a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni;
– mivel a Hitelszerződés alapján a Hitelkamat mértéke változó, de annak mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert Hitelkamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig;
– mivel a Hitelszerződés szerint a Hitelkamat az első időszakra rögzített kamat, és a Cofidis ezt követően új Hitelkamatot fog megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazít a megállapodás szerinti mutatóhoz, a rögzített
kamatozású időszakot követően a megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén
alapuló kamattal, mint változatlan Hitelkamattal kell számolni.
3.1.4 A Hitelkamat a 3.1.2. pont szerinti kölcsönök esetében fix, a 3.1.3. pont szerinti kölcsönök esetében változó.
A változó Hitelkamat a hat hónapos Budapesti bankközi kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar Nemzeti Bank által
a honlapján közzétett referencia-kamatlábból és fix kamatfelárból tevődik össze, azzal, hogy Hitelkamat nem haladhatja
meg a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény 1.A. melléklete szerinti, az érintett naptári félévet megelőző hónap
első napján érvényes jegybanki alapkamathoz viszonyított kamat meghatározási mód szerinti Hitelkamatot, a teljes
hiteldíjmutató mértéke pedig nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes
jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.
3.1.5 A 3.1.3. pont szerinti változó Hitelkamat a hat hónapos BUBOR-hoz, mint Referencia-kamathoz kötött, és 6
hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától június 30., illetve július 1.
napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári félévet megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2
nappal (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző
munkanapon) érvényes hat hónapos BUBOR irányadó az adott naptári félév idejére. A Hitelkamat mértékének a hat
hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben
teszi közzé. A referencia-kamatláb módosulása a havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegét befolyásolja

5. A HITEL FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS VISSZAFIZETÉSE, A SZERZŐDÉS AUTOMATIKUS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA HITELKERETTÉ
5.1 A Cofidis a Hitelszerződés létrejöttével egyidejűleg – illetve amennyiben a hitelkeret ismételt felhasználására a Felek
jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti külön megállapodása alapján az ott meghatározott feltételek
szerint vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetése céljából kerül sor, úgy a megállapodás
Cofidis által történő aláírásával egyidejűleg – a kölcsön összegét közvetlenül az Eladónak folyósítja, az Adósnak
a Hitelszerződés aláírásával tett felhatalmazása alapján, helyette és nevében, az Áru vételára, illetve a szolgáltatás
ellenértéke megfizetése jogcímén.
5.2 Felek kijelentik, hogy a kölcsönösszeg átutalásával a Cofidis maradéktalanul eleget tett a Hitelszerződésben vállalt
főkötelezettségének. A Cofidis fenntartja a jogot arra, hogy a Hitelszerződés teljesülésével kapcsolatos egyes kötelezettségeit, jogait az Eladó, illetve kijelölt harmadik személy igénybevételével gyakorolja.
5.3 Ha az Adósnak felróható, illetve az Adós érdekkörében felmerülő bármilyen okból a Hitelszerződésben foglaltak
teljesítése a Hitelszerződés hatályba lépése és a kölcsön első ízben való folyósítása közötti időszakban lehetetlenné
válik, a Cofidis szabadul a Hitelszerződésen alapuló kötelezettségei alól. A Cofidis a Ptk. szabályai szerint érvényesítheti
a Hitelszerződés lehetetlenüléséből eredő teljes kárát az Adóssal szemben.
5.4 A jelen Hitelszerződés alapján a Cofidis ismételten felhasználható hitelkeretet (rendelkezésre tartott kölcsönt) tart
az Adós rendelkezésére. A rendelkezésre tartott Hitelkeret összege: a Hitelszerződésben meghatározott kölcsönösszeghez a matematika szabályai szerint felfelé legközelebb eső, a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény 1.
sz. mellékletében meghatározott összeg. A hitelkeret minden esetben a korábban felvett fogyasztási kölcsön, vagy
felhasználási célhoz nem kötött kölcsön teljes visszafizetését követően használható fel újra.
5.5 A rendelkezésre álló Hitelkeret erejéig, a Hitelkeret terhére az Adós jogosult ismételt folyósítást kérni, feltéve, hogy
az Adós a Hitelszerződés szerinti fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A Cofidis
fenntartja magának a jogot arra, hogy az Adós személyes körülményeit, jövedelmi és vagyoni helyzetét ismételten
megvizsgálja, és az Adós újabb kölcsön folyósítására vonatkozó igényét elutasítsa, ha az Adós körülményeiben olyan
lényeges változás állt be, amely alapján a Hitelszerződés teljesítése nem elvárható. Cofidis írásban értesíti, illetve
elutasítás esetén rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján is értesítheti az Adóst a jelen pont szerinti döntéséről.
Amennyiben az Adós újabb kölcsön folyósítására vonatkozó igényét a Cofidis engedélyezi, úgy ennek feltételeit a Felek
külön írásbeli megállapodásban rögzítik.
5.6 A Cofidis a szabad felhasználású kölcsönt az Adós nevére szóló fizetési számlára átutalással folyósítja.
Azt, hogy a fizetési számla az Adós nevére szól az Adós köteles az utolsó havi számlakivonat másolatának megküldésével előzetesen igazolni.
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5.7 A már visszafizetett tőkeösszeg egészben történő ismételt lehívásakor a futamidő elölről kezdődik, míg részben
történő lehívása esetén megfelelően meghosszabbodik.
5.8 Az Adós köteles havonta legalább a Hitelszerződésben – az 5.5. pontban megjelölt esetben a Cofidis Áruhitelre
vonatkozó Hirdetmény 3. számú mellékletében, illetve a külön megállapodáson – megjelölt legkisebb havi törlesztő
részletet megfizetni. Az első törlesztő részlet a Hitelszerződés, jelen általános szerződési feltételek 1.4. pont szerinti
létrejöttét követő hónapban esedékes.
5.9 Az Adós indokolt esetben kérheti a havi törlesztő részlet módosítását. Amennyiben a Cofidis a módosításhoz hozzájárul, úgy a Felek ezzel összhangban a Hitelszerződést írásban módosítják.
5.10 Az utolsó havi törlesztő részlet esedékességének napján az ezen a napon fennálló teljes tőketartozás után járó
még meg nem fizetett kamat és egyéb, még meg nem fizetett költségek, díjak is teljes egészében esedékessé válnak.
5.11 Az Adós díjmentesen jogosult a havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegénél nagyobb összeg befizetésére. A befizetést a Cofidis az Adós fennálló tartozásának csökkentésére számolja el. Az Adós által törlesztett összegeket, ha a Cofidis
eltérően nem rendelkezik elsősorban a költségekre, díjakra, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.
5.12 A Hitelszerződés létrejöttekor, illetve a kölcsön ismételt lehívása esetén a folyósítást követően esedékes havi
minimum fizetendő törlesztő részlet összege (amely törlesztő részlet tartalmazza a tőke és a kamat havi, időarányos
részét, a felszámított díjakat, költségeket) a Hitelszerződésen, illetve a Felek jelen általános szerződési feltételek 5.5.
pontja szerinti külön megállapodásában, valamint a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Hirdetményben kerül feltüntetésre.
A Referencia-kamat változása miatt megváltozott havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegéről a Cofidis a Referencia-kamat változásáról adandó tájékoztatásával egyidejűleg tájékoztatja az Adóst.
5.13 Az Adós a befizetéseit a Cofidis által megadott fizetési számlára történő átutalással, vagy csoportos beszedési megbízásra
adott felhatalmazással köteles teljesíteni. Az Adósnak a jelen általános szerződési feltételek 3.2.2. pontja szerinti külön szolgáltatási díj felszámítása ellenében lehetősége van arra is, hogy a tárgyhavi törlesztő részletet készpénzben (így különösen
olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis számlát vezet), illetve a Cofidis által
küldött postai csekken fizesse meg. A Cofidis a fizetési mód automatikus megváltoztatásának tekinti, ha a korábban banki
átutalással vagy csoportos beszedési megbízás útján fizető Adóstól a tárgyhavi törlesztőrészlet nem érkezik be, avagy az Adós
azon fizetési számláját, melyre nézve csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazást megszünteti, vagy a csoportos
beszedési megbízás benyújtására adott felhatalmazást visszavonja; ebben az esetben a Cofidis a továbbiakban postai csekket
küld az Adósnak, a jelen általános szerződési feltételek 3.2.2. pontja szerinti külön szolgáltatási díj felszámításával, amely
díj a törlesztő részlet esedékességével egyidejűleg esedékes. Amennyiben az Adós valamely hónapban a befizetést banki
átutalás útján teljesíti, vagy csoportos beszedési megbízásra felhatalmazást ad a számlavezetőjének, és az Adós számlavezetője a felhatalmazást a Cofidis felé visszaigazolja, a Cofidis az ezt követő hónaptól nem küld postai csekket az Adósnak és
nem számítja fel az általános szerződési feltételek 3.2.2. pontja szerinti külön szolgáltatási díjat.
5.14 A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján
jóváírásra kerül.
5.15 Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén a törlesztő részlet minden hónap 10. napján, amennyiben
ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt megelőző munkanapon esedékes. Amen�nyiben a csoportos beszedés eredménytelen, úgy a Cofidis jogosult a beszedést az adott naptári hónapban ismételten
megkísérelni. Amennyiben az Adós felhatalmazást adott csoportos beszedési megbízás teljesítésére, az Adós felelőssége, hogy addig is, amíg az Adós számlavezető bankja aktiválja a felhatalmazást, átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes törlesztő részleteket. Adós hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Hitelszerződés szerinti fizetési
kötelezettségeivel késedelembe esik, úgy a Cofidis jogosult a havi törlesztő részleten felül a késedelmes teljes tartozást
(ideértve a késedelem miatt a jelen általános szerződési feltételek szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat,
költséget) is csoportos beszedés útján beszedni. Ebben az esetben a csoportos beszedési megbízás időpontja eltérhet
a jelen pontban meghatározott esedékességi időponttól. Cofidis a késedelmes tartozás teljes összegéről és a beszedés
tervezett időpontjáról a tervezett terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesítést küld az Adós részére.
5.16 Amennyiben az Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken teljesít,
úgy a havi törlesztő részlet minden hónap 10. napján esedékes. 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.
6. BIZTOSÍTÁS
6.1 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 kockázatokra
fedezetet nyújtó biztosítási csomagok között az Általános Biztosítási Feltételek szerint.
7. BANKTITOK ÉS ADATVÉDELEM
7.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelemben feltett kérdésekre adott válaszai a Hitelkérelem elbírálása céljából
szükségesek.
7.2 Egyebekben az Adóssal kötött Hitelszerződéshez és a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó szabályokat az Üzletszabályzat 6. pontja tartalmazza.

8. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
8.1 A Cofidis felmondhatja a Hitelszerződést, ha
a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő
biztosítékot;
b) az Adós a Cofidist megtévesztette, és ez a Hitelszerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
c) az Adós a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza;
d) az Adós meghal;
e) az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, oly módon, hogy
hátralékos tartozása a 2 havi minimálisan fizetendő törlesztő részlet összegét eléri vagy meghaladja és mulasztását
felszólításra sem pótolja;
Jelen pont alkalmazása szempontjából 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
kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget. A Hitelszerződés jelen pont szerinti felmondása a jelen Hitelszerződésre tekintettel folyósított kölcsönök vonatkozásában is megszünteti a szerződést.
8.2 A Cofidis fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Adós jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja
szerinti igényét elutasítja vagy ha az Adós a Hitelszerződés alapján valamennyi tartozását visszafizette, és ezt követően
a rendelkezésére tartott hitelkeretből 12 egymást követő hónapban nem kéri kölcsön folyósítását a Hitelszerződést
írásban 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondja. A Hitelszerződés megszűnése esetén a Cofidis jelen
Hitelszerződésben vállalt kötelezettségei megszűnnek, megszűnik a hitelkeret. Az Adós a fennálló tartozást, amen�nyiben ilyen van, a Hitelszerződésben, illetve a Felek külön megállapodásában meghatározott havi törlesztő részletek
megfizetésével jogosult visszafizetni, és az utolsó törlesztő részlet megfizetése a Hitelszerződést minden további
nyilatkozat vagy értesítés nélkül megszünteti
8.3 A Hitelszerződés felmondásának időpontjában az Adós Hitelszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása lejárttá
és egy összegben esedékessé válik. A Hitelszerződés felmondása a jelen Hitelszerződésre tekintettel folyósított kölcsönök vonatkozásában is megszünteti a szerződést.
8.4 Az Adós jogosult a Hitelszerződést bármikor díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, azzal a feltétellel,
hogy a Hitelszerződés alapján fennálló, a jelen általános szerződési feltételek 8.3. pontja szerint esedékessé váló
összes tartozását visszafizeti.
8.5 A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós jogosult a Hitelszerződést díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, a felmondással a teljes tartozás egy összegben
esedékessé válik. A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós
– a felmondási jog gyakorlása helyett – a Hitelszerződésből származó követelés átütemezését kérheti a Cofidistől,
amennyiben jövedelmi és vagyoni helyzetét figyelembe véve az egyoldalú módosítás olyan aránytalan terhet jelent,
hogy a Hitelszerződés teljesítése a módosított feltételek figyelembevétele mellett nem elvárható.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1 A Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a Hitelszerződésből eredő követeléseit
harmadik személyre engedményezni. Az engedményezés esetén az Adós – feltéve, hogy a 6. 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.
9.2 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 tartalommal 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 Cofidis működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534
Budapest BKKP Pf. 777) gyakorol felügyeletet.
9.3 A fizetés elmulasztásának következményeit a jelen általános szerződési feltételek 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.3.2.,
3.3.3. és 5.15., 8.1 . pontjai, illetve az Üzletszabályzat 4.5.14. és 7. pontja tartalmazza.
9.4 A Hitelszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény, az Üzletszabályzat,
illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.5 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Hitelszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egészben
nem követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.
9.6 A jelen Hitelszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Hitelszerződés
további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

HIRDETMÉNY
1. SZ. MELLÉKLET
AZ ÁSZF 5.5.PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERET KAMATA
1.A JEGYBANKI ALAPKAMAT MINT REFERENCIAKAMAT
A Cofidis által a Cofidis Áruhitel termék tekintetében meghatározott eredeti induló kamat meghatározási mód az ÁSZF
3.1.2 illetve 3.1.3. pontja szerint rendelkezésre tartott, illetve az 5.5 pontban meghatározottak szerint szabad felhasználású kölcsönként ismételten igénybe vett Hitelkeret függvényében a következő volt:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
Ez alapján a Cofidis Áruhitel termék kamata az ÁSZF 3.1.2 illetve 3.1.3. pontja szerint rendelkezésre tartott, illetve
az 5.5. pontban meghatározottak szerint szabad felhasználású kölcsönként ismételten igénybe vett Hitelkeret függvényében, a 2017. december 1. napján 0,9%-os jegybanki alapkamat alapján az alábbiak szerint alakulna:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb

–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21, 30%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb

1.B HAT HÓNAPOS BUBOR MINT REFERENCIAKAMAT
A kamat mértéke az ÁSZF 3.1.2 illetve 3.1.3. pontja szerint a rendelkezésre tartott, illetve az 5.5. pontban meghatározottak szerint ismételten igénybe vett Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
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–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb

A havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege az ÁSZF 5.5. pontja szerint szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:

Ez alapján a Cofidis Áruhitel kamata az ÁSZF 3.1.2 illetve 3.1.3. pontja szerint a rendelkezésre tartott, illetve az 5.5.
pontban meghatározottak szerint ismételten igénybe vett Hitelkeret függvényében, 0,06%-os 6 havi BUBOR alapján
az alábbiak szerint alakul:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb

–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3 270 Ft
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében 4 904 Ft
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében 6 539 Ft
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében 8 173 Ft
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében 9 808 Ft
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében 11 442 Ft
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében 12 973 Ft
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében 14 595 Ft
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében 15 997 Ft
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében 17 597 Ft
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében 19 196 Ft
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében 20 796 Ft
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében 22 395 Ft
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében 23 995 Ft
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében 24 518 Ft
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében 26 050 Ft
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében 27 583 Ft
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében 29 115 Ft
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében 30 648 Ft
–– 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében 33 712 Ft
–– 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében 36 777 Ft
–– 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében 39 842 Ft
–– 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében 42 906 Ft
–– 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében 45 971 Ft
Ha havonta pontosan egy befizetés történik, a befizetés minden hónap 10. napján megfizetésre kerül az ÁSZF
5.13.-5.16 pontjaival összhangban, a befizetés összege pontosan akkora, mint az adott kölcsönösszegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészlet, továbbá az Adós/Adóstárs nem él a rulírozási (ÁSZF 5.5. pont) lehetőségével, úgy
az utolsó havi törlesztőrészlet összege alacsonyabb lesz, mint a jelen melléklet szerinti törlesztőrészlet összege.

4. SZ. MELLÉKLET
A COFIDIS ÁRUHITELHEZ KÖTŐDŐ KIEGÉSZÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

2. SZ. MELLÉKLET
AZ ÁSZF 5.5. PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERET FUTAMIDEJE
A Cofidis által az ÁSZF 5.5 pontja szerint szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott Hitelkeret rulírozó
jellegű, azaz az Adós jogosult a már visszafizetett kölcsönösszeg részben vagy egészben történő ismételt folyósítását
kérni az 1. sz. melléklet szerinti Hitelkeret erejéig az ÁSZF szerinti feltételekkel. Rulírozó termék esetében a Hitelkeret
terhére folyósított kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje csak tájékoztató jelleggel határozható meg, tekintettel
az újra folyósítás lehetőségére; a futamidő a befizetések és a folyósítások függvényében folyamatosan változhat.
A folyósított kölcsönösszegre vonatkozó, visszafizetendő törlesztőrészletek száma (egy darab / hónap) a lehívott kölcsönösszeg illetve az ÁSZF 6. pontja szerinti hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése függvényében az alábbiak
szerint változik:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap

Amennyiben a Cofidis az ÁSZF 3.2.2. pontjával összhangban csekket (postai készpénzátutalási megbízást) küld az Adós
részére, vagy az Adós a tárgyhavi törlesztőrészletet olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján fizeti
meg, amelynél a Cofidis számlát vezet, a Cofidis csekkenként, illetve befizetésenként a havi törlesztőrészleten felül + 400 Ft
külön szolgáltatási díjat számít fel, amely összeg a csekken (postai készpénzátutalási megbízáson) a tárgyhavi törlesztőrészlet
összegén felül feltüntetésre kerül, illetve amely összeget az Adós a következő hónapban a pénzforgalmi szolgáltatónál történő
készpénzbefizetéskor a tárgyhavi törlesztőrészlet összegén felül köteles megfizetni.

5. SZ. MELLÉKLET
AZ ÁSZF 5.5. PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERETBŐL (KÖLCSÖNBŐL) FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖSSZEG ADÓS ÁLTAL FIZETENDŐ TELJES ÖSSZEGE
A hitel Adós által fizetendő teljes összege az ÁSZF 5.5. pontja szerint szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott
Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:

A közzétett futamidők az adott kölcsönösszegre vonatkozó várható törlesztési időszakot (a befizetendő törlesztőrészletek
számát) mutatják, és abban az esetben érvényesek, ha havonta egy befizetés történik, a befizetés minden hónap 10.
napján megfizetésre kerül az ÁSZF 5.13.-5.16. pontjaival összhangban, és a befizetés összege akkora, mint az adott
kölcsönösszegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészlet.
Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum havi törlesztőrészletnél nagyobb
összegű befizetések, rulírozás (ÁSZF 5.5. pont) esetén a jelen melléklet szerinti futamidő változhat.

–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 147 090 Ft, Silver biztosítással 165 865 Ft,
Szimpla biztosítással 167 153 Ft, Extra biztosítással 189 059 Ft
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 220 659 Ft, Silver biztosítással 248 837 Ft,
Szimpla biztosítással 250 772 Ft, Extra biztosítással 283 657 Ft
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 294 204 Ft, Silver biztosítással 331 770 Ft,
Szimpla biztosítással 334 348 Ft, Extra biztosítással 378 186 Ft
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 367 773 Ft, Silver biztosítással 414 742 Ft,
Szimpla biztosítással 417 968 Ft, Extra biztosítással 472 783 Ft
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 441 318 Ft, Silver biztosítással 497 674 Ft,
Szimpla biztosítással 501 544 Ft, Extra biztosítással 567 313 Ft
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 514 886 Ft, Silver biztosítással 580 647 Ft,
Szimpla biztosítással 585 163 Ft, Extra biztosítással 661 910 Ft
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 583 774 Ft, Silver biztosítással 657 696 Ft,
Szimpla biztosítással 662 754 Ft, Extra biztosítással 748 642 Ft
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 656 737 Ft, Silver biztosítással 739 894 Ft,
Szimpla biztosítással 745 582 Ft, Extra biztosítással 842 197 Ft
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 719 824 Ft, Silver biztosítással 809 656 Ft,
Szimpla biztosítással 815 765 Ft, Extra biztosítással 919 350 Ft
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 791 799 Ft, Silver biztosítással 890 610 Ft,
Szimpla biztosítással 897 330 Ft, Extra biztosítással 1 011 266 Ft
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 863 797 Ft, Silver biztosítással 971 602 Ft,
Szimpla biztosítással 978 934 Ft, Extra biztosítással 1 103 245 Ft
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 935 773 Ft, Silver biztosítással 1 052 556 Ft,
Szimpla biztosítással 1 060 499 Ft, Extra biztosítással 1 195 161 Ft
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 007 770 Ft, Silver biztosítással 1 133 548 Ft,
Szimpla biztosítással 1 142 102 Ft, Extra biztosítással 1 287 141 Ft
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 079 746 Ft, Silver biztosítással 1 214 503 Ft,
Szimpla biztosítással 1 223 667 Ft, Extra biztosítással 1 379 057 Ft
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 127 805 Ft, Silver biztosítással 1 269 053 Ft,
Szimpla biztosítással 1 278 705 Ft, Extra biztosítással 1 441 401 Ft
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 198 300 Ft, Silver biztosítással 1 348 382 Ft,
Szimpla biztosítással 1 358 638 Ft, Extra biztosítással 1 531 512 Ft
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 268 775 Ft, Silver biztosítással 1 427 676 Ft,
Szimpla biztosítással 1 438 534 Ft, Extra biztosítással 1 621 561 Ft
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 339 271 Ft, Silver biztosítással 1 507 005 Ft,
Szimpla biztosítással 1 518 467 Ft, Extra biztosítással 1 711 672 Ft
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 409 745 Ft, Silver biztosítással 1 586 298 Ft,
Szimpla biztosítással 1 598 362 Ft, Extra biztosítással 1 801 721 Ft
–– 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 550 736 Ft, Silver biztosítással 1 744 957 Ft,
Szimpla biztosítással 1 758 229 Ft, Extra biztosítással 1 981 942 Ft
–– 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 691 707 Ft, Silver biztosítással 1 903 580 Ft,
Szimpla biztosítással 1 918 057 Ft, Extra biztosítással 2 162 102 Ft
–– 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 832 677 Ft, Silver biztosítással 2 062 202 Ft,
Szimpla biztosítással 2 077 886 Ft, Extra biztosítással 2 342 262 Ft
–– 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 973 668 Ft, Silver biztosítással 2 220 861 Ft,
Szimpla biztosítással 2 237 753 Ft, Extra biztosítással 2 522 482 Ft
–– 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 2 114 639 Ft, Silver biztosítással 2 379 483 Ft,
Szimpla biztosítással 2 397 581 Ft, Extra biztosítással 2 702 642 Ft
(A hitel Adós által fizetendő teljes összege csak a kötelezően fizetendő ellenszolgáltatások összegét kell, hogy magában
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.)

8/28

A Cofidis által az ÁSZF 5.5. pontja szerint szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott Hitelkeret rulírozó
jellegű, azaz az Adós jogosult a már visszafizetett kölcsönösszeg részben vagy egészben történő ismételt folyósítását
kérni az 1. sz. melléklet szerinti Hitelkeret erejéig az ÁSZF szerinti feltételekkel. Rulírozó termék esetében a hitel Adós
által fizetendő teljes összege csak tájékoztató jelleggel határozható meg, tekintettel az újra folyósítás lehetőségére;
a hitel Adós által fizetendő teljes összege a befizetések és a folyósítások 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 5.13.-5.16. pontjaival összhangban, és a befizetés összege pontosan akkora, mint az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum havi törlesztőrészlet.
Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészletnél nagyobb összegű
befizetések, rulírozás (ÁSZF 5.5. pont) esetén a jelen melléklet szerinti, a hitel Adós által fizetendő teljes összege változhat.

A 2016. NOVEMBER 7-TŐL KÖTÖTT KLASSZIKUS ÁRUVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN
2018. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367, céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék 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 nyilvántartási azonosító: 01498, továbbiakban: Cofidis) által – a Cofidisszel
szerződéses kapcsolatban álló Eladó által forgalmazott, az Adós által kiválasztott és a Kölcsönszerződésben
feltüntetett áruk vagy szolgáltatások megvásárlásához – az Adós (Cofidis és az Adós továbbiakban együtt: Felek)
részére nyújtott Cofidis Klasszikus Áruvásárlási Kölcsön feltételeit.

3. A HITEL KÖLTSÉGEI
3.1 A Hitelkamat
3.1.1 Az Adós a folyósított kölcsönösszeg után Hitelkamat fizetésére köteles. A Hitelkamat mértéke a Kölcsönszerződésen kerül feltüntetésre. Az Adós a kölcsön Hitelkamatát – az annuitásos kamatszámítás alapján – havonta fizeti,
a Hitelkamat számítása az alábbi képlet szerint történik:

1. SZERZŐDÉSKÖTÉS
1.1 A Cofidis a jelen Cofidis Klasszikus Áruvásárlási Kölcsönszerződésben (továbbiakban: Kölcsönszerződésben)
rögzített feltételek szerint fogyasztási kölcsönt nyújt az Adósnak a Kölcsönszerződésben megjelölt mindennapi
élet felszerelési tárgya, tartós fogyasztási cikk, vagy egyéb termék (a továbbiakban: Áru) megvásárlásához, illetve
az Eladó által nyújtott szolgáltatás, értékesített vagyoni értékű jog (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételéhez.
Jelen Kölcsönszerződés alkalmazásában Eladó az a Hitelközvetítő, akitől az Adós az Árut meg kívánja vásárolni,
vagy akitől a szolgáltatást igénybe kívánja venni, és aki az Adós részére ehhez hitelt, vagy pénzkölcsönt közvetít.
1.2 A Kölcsönszerződés – az Üzletszabályzat III. pontjában meghatározott ellenőrzéseket, és a Hitelkérelem Cofidis általi
elfogadását követően – a Kölcsönszerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.
1.3 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén, illetve annak aláírását követően írásban, illetve rövid szöveges
üzenetküldés (SMS) útján értesíti az Adóst a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről,
a Kölcsönszerződés létrejöttéről. Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Cofidis a Kölcsönszerződés Cofidis
által történő aláírásával egyidejűleg folyósítsa a kölcsön összegét közvetlenül az Eladónak, az Adósnak a Kölcsönszerződés aláírásával tett felhatalmazása alapján, helyette és nevében, az Áru vételára, illetve a szolgáltatás
ellenértéke megfizetése jogcímén.
1.4 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén illetve annak aláírását követően tértivevényes levélben küldi meg a Kölcsönszerződést az Adós részére. Adós kötelezi magát arra, hogy a Kölcsönszerződést átveszi. A Kölcsönszerződés jelen
pont szerinti kézbesítésére az Üzletszabályzat 3.5. pontjában leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.5 A Cofidis fenntartja a jogot arra, hogy a Hitelkérelmet elutasítsa. Az elutasítást a Cofidis nem köteles indokolni. Ha a Cofidis
az Adós hitelkérelmét elutasítja, és az Adós az Eladó részére az Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen formában teljesített, vagy erre vonatkozóan kötelezettséget vállalt, jogviszony csak az Eladó és az Adós között keletkezik.
1.6 Az Adós a Kölcsönszerződés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül díjmentesen elállhat a Kölcsönszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Kölcsönszerződést, ha a Cofidis a kölcsönt már folyósította. Ebben
az esetben az Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb
harminc napon belül köteles a kölcsön összegét és a kölcsön lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított Hitelkamatot a Cofidis fizetési számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási
(felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő
lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Cofidis-nek megküldi.
1.7 A Cofidis kizárja a felelősségét az Eladó és az Adós jogviszonyával kapcsolatban, így az áruval vagy szolgáltatással
kapcsolatos esetleges hibás teljesítésért minden szavatossági, illetve esetleges jótállási kötelezettség kizárólag
az Eladót terheli. Ha azonban az Eladó az Adóssal kötött szerződés teljesítésével késedelembe esik vagy a szerződés
hibás teljesítése az Áru rendeltetésszerű használatát, illetve a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevételét lehetetlenné
teszi, és az Adós késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek az Eladó nem tett határidőben eleget,
az Adós a Kölcsönszerződése alapján esedékessé váló törlesztést az igénye kielégítéséig visszatarthatja. A visszatartási időszakra nem számítható fel Hitelkamat és a Hitelkamaton kívüli ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és
költséget. A visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülményekről az Adós papíron vagy más tartós adathordozón
tájékoztatni köteles a Cofidis-t. A visszatartási jog e tájékoztatást követően illeti meg az Adóst. Az Adós kötelezi továbbá
magát arra, hogy a visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülmények megszűnésekor erről haladéktalanul értesíti
a Cofidist, és a Kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetéseit teljesíti. Az Adós ugyanakkor tudomásul veszi,
hogy ha a Kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetéseit teljesíti, úgy a visszatartási időszak az Adós ezirányú
külön értesítése nélkül is megszűntnek minősül.
1.8 Ha az Adós az Eladóval kötött szerződéstől az Eladó szerződésszegése miatt eláll, egyúttal jogosult elállni a Kölcsönszerződéstől is. Az elállás alapján a Cofidis azonnal köteles az Adósnak visszafizetni az Adós által addig kifizetett
összeget. A Cofidis az általa folyósított kölcsön visszafizetését csak az Eladótól követelheti, kivéve, ha az a vételárat
az Adósnak visszafizette. A Cofidis az Adóstól az elállásra, illetve az eredeti állapot helyreállítására tekintettel kamatot,
költséget, kártérítést nem követelhet.
1.9 A Cofidis tájékoztatja az Adóst, hogy a Polgári Törvénykönyv és a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül, illetve a távollévők között kötött, termék adásvételére vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló
szerződéstől jogosult termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Áru átvételének napjától, szolgáltatás
igénybevételére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül elállni,
amely esetben az Adós elállási jogának gyakorlása az Adós és a Cofidis között létrejött Kölcsönszerződést is
automatikusan felbontja.
Amennyiben az Adóst megilleti az elállási jog, arról az Eladó ad tájékoztatást a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint. Az elállást minden esetben írásban, az Eladó – és nem a Cofidis – felé szükséges bejelenteni
az Eladó által adott tájékoztatásnak megfelelően; a Cofidisnél nem lehet elállást bejelenteni, a Cofidisnél bejelentett
elállás nem hatályosul. A határidőben bejelentett elállásról az Eladó értesíti a Cofidist, a Cofidis ezt követően intézkedik
a Kölcsönszerződésnek a – megkötésére visszamenőleges hatályú – lezárása érdekében.

A teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke a Kölcsönszerződésen kerül feltüntetésre. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelettel összhangban a THM számítása
az alábbi képlet segítségével történik:

2. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
2.1 A Hitelkérelmen megjelölt tartós fogyasztási cikk (Áru) megvásárlásához, illetve az Eladó által nyújtott szolgáltatás
igénybevételéhez nyújtott kölcsön visszafizetésének futamideje a Kölcsönszerződésen kerül feltüntetésre.
2.2 A Kölcsönszerződés a Kölcsönszerződés egyedi részében megjelölt időtartamra, a kölcsön visszafizetésének futamidejére jön létre azzal, hogy az első törlesztő részlet a Kölcsönszerződés létrejöttét követő hónapban esedékes.
2.3 Az Adós által fizetendő törlesztő részletek összegét és számát a Kölcsönszerződés egyedi része tartalmazza. A törlesztő részletek havonta válnak esedékessé, az esedékesség pontos időpontját a jelen általános szerződési feltételek
5.11. és 5.12. pontjai tartalmazzák.
2.4 Az Adós bármikor jogosult a kölcsön határidő előtti teljes vagy részbeni visszafizetésére (előtörlesztés). Az előtörlesztési díj mértékét az Üzletszabályzat 4.5.10. pontja és a Cofidis Klasszikus Áruhitelre vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. Az Adós teljes előtörlesztés esetén a teljes tartozás összegének kiegyenlítésével megszüntetheti
a Kölcsönszerződést. Az Adósnak lehetősége van részbeni előtörlesztésre is, a törlesztő részlet és/vagy a futamidő
módosításával. Előtörlesztés esetén a Cofidis csökkenti a hitel teljes díját – az előtörlesztett rész vonatkozásában –
a Kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Hitelkamattal és Hitelkamaton kívüli
minden egyéb ellenszolgáltatással.
2.5 Az Adós jogosult továbbá legfeljebb 5 hónapra előre előrefizetést teljesíteni, ha az ilyen előrefizetés célja, hogy
a megfizetett összeg a későbbiekben esedékessé váló törlesztő részleteket fedezze. Az előrefizetéssel érintett
időszak (hónapokban számolva) olyan hosszú, ahány törlesztő részletet az előrefizetett összeg fedez, de nem
hosszabb 5 hónapnál. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy ilyen esetben a Cofidis a tőketartozás után
ugyanúgy jogosult a Hitelkamatot felszámítani, mintha a törlesztő részletek a Kölcsönszerződésben meghatározott
esedékesség szerint kerültek volna megfizetésre. A jelen pont szerinti előrefizetést az Adós írásban vagy telefonon
előre, legkésőbb a befizetés napján (amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján jóváírásra kerül) köteles jelezni
a Cofidis felé. Amennyiben az Adós nem jelezte szándékát előre legkésőbb a befizetés napjáig és a beérkezett
befizetés összege az aktuális havi törlesztő részletet legfeljebb további 2 havi törlesztő részlettel haladja meg,
úgy a Cofidis ezen összeget a jelen pont szerint számolja el. Amennyiben az Adós nem jelezte szándékát előre legkésőbb a befizetés napjáig és a befizetés összege az esedékes havi törlesztőrészletet több, mint 2 havi
törlesztőrészlet összegével haladja meg, úgy a Cofidis a befizetett törlesztő részleteket az előtörlesztésnek a 2.4.
pontban rögzített szabályai szerint számolja el, a hátralévő futamidő változatlanul hagyásával és a törlesztőrészlet
összegének megfelelő csökkentésével, amelynek megtörténtéről az Adóst írásban tájékoztatja. Ha az Adós nem
jelezte előre a szándékát legkésőbb a befizetés napjáig, úgy utólag az általa teljesített befizetések jelen pont szerinti
elszámolását nem vitathatja.

A Cofidis a THM számítása során figyelembe veszi az Adós által a Kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes díjat
(ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). A Kölcsönszerződéshez nem kapcsolódik olyan szolgáltatás,
amelynek igénybevételét a Cofidis a Kölcsönszerződés megkötéséhez előírná, így ennek költségeit a THM számítása
során nem kell figyelembe venni. A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá a prolongálás (futamidőhosszabbítás) költsége, a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a Kölcsönszerződésben vállalt
kötelezettség nem teljesítéséből származik.
3.1.2 A Kölcsönszerződésen megjelölt tartós fogyasztási cikk (Áru) megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez
nyújtott kölcsön Hitelkamata fix, mértéke a Kölcsönszerződésen kerül feltüntetésre. A Hitelkamat mértékét a Cofidis
egyoldalúan nem módosítja.
3.2 Díjak
3.2.1 Az Adós az 5.9. pont szerinti kifejezett kérése esetén a tárgyhavi törlesztőrészletet postai készpénzátutalási
megbízással (a továbbiakban: csekken), illetve a Cofidis ügyfélszolgálatán vagy olyan pénzforgalmi szolgáltatónál
történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis számlát vezet, is teljesítheti. Ezekben az esetekben a Cofidis
befizetésenként az Üzletszabályzat 4.5.3 és 4.5.4. pontjaiban meghatározott szolgáltatási díjat számítja fel, amely
díj a csekk befizetésével, illetve a készpénzbefizetéssel egyidejűleg esedékes. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj
összegét a Cofidis Klasszikus Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.2 A Kölcsönszerződés hatálya alatt az Adós által kezdeményezett szerződésmódosítás (futamidő módosítás, kamatmódosítás, törlesztő részlet vagy törlesztési mód változtatása) esetén a szerződésmódosítással felmerülő adminisztratív költségek fedezésére az Adós az Üzletszabályzat 4.5.8. pontja szerinti szerződésmódosítási díjat köteles
fizetni. A szerződésmódosítási díj összegét a Cofidis Klasszikus Áruhitelre Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.3 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozását teljesítési idő előtt teljes egészében vagy
részlegesen meg kívánja fizetni, úgy az Adós az Üzletszabályzat 4.5.10. pontja szerinti előtörlesztési díj megfizetésére
köteles. Az előtörlesztési díj összegét a Cofidis Klasszikus Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.4 A Hitelkamat, költség vagy díj változása esetén, ha az értesítés postai úton való megküldésére a Cofidis a vonatkozó
jogszabályok értelmében nem köteles, úgy az Adós, amennyiben ilyen értesítés megküldését kifejezetten kéri, az értesítés előállításával és postázásával felmerülő adminisztratív költségek fedezésére az Üzletszabályzat 4.5.12. pontja
szerinti szolgáltatási díjat számítja fel. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Cofidis Klasszikus Áruhitelre
vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.5 Amennyiben az Adós valamely, a Kölcsönszerződés alapján fennálló kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel
a Cofidisnek költsége merül fel (így különösen ha az Adós nem értesíti a Cofidist az adatai változásáról és ezzel
a Cofidisnek indokolatlan posta- vagy más költsége merül fel), továbbá, ha az Adós a Cofidistől olyan, a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó szolgáltatás nyújtását kéri, amelyre a Cofidis a Kölcsönszerződés alapján nem köteles, és az ilyen
szolgáltatás nyújtásával a Cofidisnek költsége merül fel, úgy az Adós az Üzletszabályzat 4.5.5. pontjában meghatározott
szolgáltatási díj megfizetésére köteles. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Cofidis Klasszikus Áruhitelre
vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.6 A Cofidis a dokumentum másolat készítésével, igazolások kiállításával azok postázásával, illetve a Kölcsön
szerződésben, vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeket meghaladóan az Adós részéről igényelt adminisztratív feladatok ellátásáért az Üzletszabályzat 4.5.9. pontja szerint jogosult díjat felszámítani. A jelen pont szerinti
költségek fedezésére meghatározott díj összege a Cofidis Klasszikus Áruhitelre vonatkozó Hirdetményben
kerül meghatározásra.
3.2.7 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik,
a Cofidis az Üzletszabályzat 4.5.14.2. pontja szerinti adósságkezelési díjat számít fel, amelynek mértéke a Cofidis
Klasszikus Áruhitelre vonatkozó Hirdetményben kerül meghatározásra. Az adósságkezelési díjat a Cofidis jogosult
ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően,
ismételten késedelembe esik. Mivel a Cofidis a meg nem szűnt Kölcsönszerződések 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.
3.2.8 Amennyiben a Cofidis a Kölcsönszerződést a 8. pontban meghatározottak szerint felmondja, a Cofidis Klasszikus
Áruhitelre Hitelre vonatkozó Hirdetményben megjelölt felmondáskor esedékes behajtási díjat számítja fel, a tartozás után
pedig a továbbiakban a Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra.
3.2.9 Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kölcsönszerződést a Cofidis az Adós fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmes teljesítése miatt felmondja, úgy a Cofidis az Üzletszabályzat 4.5.14.4. pontja
szerinti behajtási díjat jogosult felszámítani. A behajtási díj összegét a Cofidis Klasszikus Áruhitelre vonatkozó
Hirdetmény tartalmazza.
3.3 Költségek
3.3.1 A Cofidis az Adós nem szerződésszerű teljesítése esetén a küldendő értesítő és felszólító levelek postázása
kapcsán a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával összefüggésben felmerülő postaköltséget a postai díjszabálynak megfelelően az Adósra áthárítja.
3.3.2 Az Adós a szerződésszegéséből eredő költségek – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek (levelezési költség), illetékek
– az Adóst terhelik.
3.3.3 Abban az esetben, ha az Adós a jelen Kölcsönszerződésből 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, az Üzletszabályzat 4.5.14.3. pontja szerint. A behajtással felmerülő költségeket a Cofidis jogosult az Adósra áthárítani.
3.3.4 Amennyiben Adós a törlesztő részletek megfizetése során a kölcsön összegét túlfizeti vagy a Kölcsönszerződés
bármely okból megszűnik, 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 átutalni,
úgy az annak igazolásához szükséges, a Cofidisnél felmerülő postaköltségek kerülnek felszámításra, hogy az adott
fizetési számla valóban az ügyfél nevén van. Ha a postai díjszabás változik, a Cofidis a költségnek az aktuális –
a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.
3.4 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi díj módosítható. A díjat a Cofidis jogosult
az Adós számára kedvezőtlenül is módosítani évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével.
3.5 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi költség változó. A Cofidis jogosult
a költséget annak felmerülésekor egyoldalúan módosítani, a harmadik személy által végrehajtott módosítással
egyező mértékben.
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4. ÉRTESÍTÉSEK
4.1 A Cofidis az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.
4.2 Az Adós öt évre visszamenőleg kimutatást kérhet – a kérés Cofidisszel történő közlését megelőző öt évre vonatkozóan – a Cofidistől a Cofidisnél végrehajtott egyedi ügyleteiről, amelyet a Cofidis legkésőbb 90 napon belül írásban
megküld az Adós részére.
4.3 A Cofidis ügyfelei részére a hitel egyenlegéről legalább évente egyszer kimutatást küld. Ezen felül a Cofidis a szerződés
lejártát (ideértve a szerződésszerű teljesítéssel kifutott, illetve előtörlesztéssel megszüntetett szerződéseket is) követő
harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. Az Adós a kimutatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől
számított 60 napon belül írásban kifogást emelhet. Ennek hiányában azt az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.
5. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS VISSZAFIZETÉSE
5.1 A Cofidis a Kölcsönszerződés létrejöttével egyidejűleg a kölcsön összegét közvetlenül az Eladónak folyósítja az Adósnak
a Kölcsönszerződés aláírásával tett felhatalmazása alapján helyette és nevében az Áru vételára, illetve a szolgáltatás
ellenértéke megfizetése jogcímén.
5.2 Felek kijelentik, hogy a kölcsönösszeg átutalásával a Cofidis maradéktalanul eleget tett a Kölcsönszerződésben
vállalt főkötelezettségének. A Cofidis fenntartja a jogot arra, hogy a Kölcsönszerződés teljesülésével kapcsolatos egyes
kötelezettségeit, jogait az Eladó, illetve kijelölt harmadik személy igénybevételével gyakorolja.
5.3 Ha az Adósnak felróható, illetve az Adós érdekkörében felmerülő bármilyen okból a Kölcsönszerződésben foglaltak
teljesítése a Kölcsönszerződés hatályba lépése és a kölcsön folyósítása közötti időszakban lehetetlenné válik, a Cofidis
szabadul a Kölcsönszerződésen alapuló kötelezettségei alól. A Cofidis a Ptk. szabályai szerint érvényesítheti a Kölcsönszerződés lehetetlenüléséből eredő teljes kárát az Adóssal szemben.
5.4 A havi fizetendő törlesztő részlet összegét (amely tartalmazza az időarányosan keletkező Hitelkamatot és a tőke
arányos részét) a Kölcsönszerződés egyedi része tartalmazza.
5.5 Az Adós köteles havonta legalább a Kölcsönszerződésben megjelölt havi törlesztő részletet megfizetni. Az első
törlesztőrészlet a Kölcsönszerződés 1.2. pont szerinti létrejöttét követő hónapban esedékes. Az Adós indokolt esetben
kérheti a havi törlesztő részlet módosítását. Amennyiben a Cofidis a módosításhoz hozzájárul, úgy a Felek ezzel
összhangban írásban kötelesek a Kölcsönszerződést módosítani. A Kölcsönszerződés módosításáért a Cofidis a 3.2.2.
pont szerint a Cofidis Klasszikus Áruhitelre vonatkozó Hirdetményben közzétett szerződésmódosítási díjat számítja fel.
5.6 Az utolsó havi törlesztőrészlet esedékességének napján az ezen a napon fennálló teljes tőketartozás után járó még
meg nem fizetett kamat és egyéb, még meg nem fizetett költségek, díjak is teljes egészében esedékessé válnak.
Az utolsó havi törlesztő részlet és az esetlegesen meg nem fizetett, a futamidő során felmerülő díjak és költségek
összegéről a Cofidis az Adós részére írásos értesítést küldhet.
5.7 Az Adós által törlesztett összegeket, ha a Cofidis eltérően nem rendelkezik, elsősorban a költségekre, díjakra, majd
a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.
5.8 Az Adós a tárgyhavi törlesztő részletet átutalással, csoportos beszedési megbízás teljesítésére a Cofidis részére adott
felhatalmazással illetve – a 3.2.1. pontban foglaltakra is figyelemmel – csekken, illetve készbepénzfizetés útján teljesítheti.
5.9 Az Adósnak a jelen általános szerződési feltételek 3.2.1. pontja szerinti meghatározott külön szolgáltatási díj felszámítása ellenében lehetősége van arra is, hogy a tárgyhavi törlesztőrészletet készpénzben (így különösen olyan
pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis számlát vezet), illetve a Cofidis által
küldött postai csekken fizesse meg. A Cofidis a fizetési mód automatikus megváltoztatásának tekinti, ha a korábban
banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízás útján fizető Adóstól a tárgyhavi törlesztőrészlet nem érkezik be,
avagy az Adós azon fizetési számláját, melyre nézve csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazást megszünteti, vagy a csoportos beszedési megbízás benyújtására adott felhatalmazást visszavonja; ebben az esetben a Cofidis
a továbbiakban postai csekket küld az Adósnak, a jelen általános szerződési feltételek 3.2.1. pontja szerinti külön
szolgáltatási díj felszámításával, amely díj a törlesztő részlet esedékességével egyidejűleg esedékes. Amennyiben
az Adós valamely hónapban a befizetést banki átutalás útján teljesíti, vagy csoportos beszedési megbízásra felhatalmazást ad a számlavezetőjének, és az Adós számlavezetője a felhatalmazást a Cofidis felé visszaigazolja, a Cofidis
az ezt követő hónaptól nem küld postai csekket az Adósnak, és nem számítja fel a jelen általános szerződési feltételek
3.2.1. pontja szerinti külön szolgáltatási díjat.
5.10 A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján
jóváírásra kerül.
5.11 Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén a törlesztő részlet minden hónap 12. napján, amennyiben ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt megelőző munkanapon esedékes.
Amennyiben a csoportos beszedés eredménytelen, úgy a Cofidis jogosult a beszedést az adott naptári hónapban
ismételten megkísérelni. Amennyiben az Adós felhatalmazást adott csoportos beszedési megbízás teljesítésére,
az Adós felelőssége, hogy addig is, amíg az Adós számlavezető bankja a felhatalmazás megadását visszaigazolja
a Cofidis felé, átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes törlesztő részleteket. Adós hozzájárul ahhoz, hogy
amennyiben a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, úgy a Cofidis jogosult a havi
törlesztő részleten felül a késedelmes teljes tartozást (ideértve a késedelem miatt a jelen általános szerződési feltételek
szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat, költséget) is csoportos beszedés útján beszedni. Ebben az esetben
a csoportos beszedési megbízás időpontja eltérhet a jelen pontban meghatározott esedékességi időponttól. Cofidis
a késedelmes tartozás teljes összegéről és a beszedés tervezett időpontjáról a tervezett terhelési napot legalább hat
munkanappal megelőzően értesítést küld az Adós részére.
5.12 Amennyiben az Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken teljesít,
úgy a havi törlesztő részlet minden hónap 12. napján esedékes, kivéve, ha a tárgyhó 12. napja bankszünnap, amely

esetben a fizetési határidő a bankszünnapot megelőző első munkanap. A jelen pont szerinti fizetési módozatok választása
esetén az Adós köteles a „Közlemény” rovatban feltüntetni a Kölcsönszerződésének a Kölcsönszerződésén szereplő
sorszámát (szerződésszám); az ennek elmaradásából eredő késedelemért és károkért az Adós tartozik felelősséggel.
6. BIZTOSÍTÁS
6.1 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 kockázatokra
fedezetet nyújtó biztosítási csomagok között az Általános Biztosítási Feltételek szerint.
7. BANKTITOK ÉS ADATVÉDELEM
7.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelemben feltett kérdésekre adott válaszai a Hitelkérelem elbírálása céljából
szükségesek.
7.2 Egyebekben az Adóssal kötött Kölcsönszerződéshez és a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó szabályokat az Üzletszabályzat 6. pontja tartalmazza.
8. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
8.1 A Cofidis felmondhatja a Kölcsönszerződést, ha
a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő
biztosítékot;
b) az Adós a Cofidist megtévesztette, és ez a Kölcsönszerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
c) az Adós a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza;
d) az Adós meghal;
e) az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, oly módon, hogy
hátralékos tartozása a 2 havi törlesztő részlet összegét eléri vagy meghaladja és mulasztását felszólításra sem pótolja.
Jelen pont alkalmazása szempontjából 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
kötelezettségének nem tesz eleget.
8.2 A Kölcsönszerződés felmondásának időpontjában az Adós Kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása
lejárttá és egy összegben esedékessé válik.
8.3 A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós jogosult a Kölcsönszerződést díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, a felmondással a teljes tartozás egy összegben esedékessé
válik. A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós – a felmondási jog
gyakorlása helyett – a Kölcsönszerződésből származó követelés átütemezését vagy a futamidő meghosszabbítását kérheti
a Cofidistől, amennyiben jövedelmi és vagyoni helyzetét figyelembe véve az egyoldalú módosítás olyan aránytalan terhet
jelent, hogy a Kölcsönszerződés teljesítése a módosított feltételek figyelembevétele mellett nem elvárható.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1 A Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a Kölcsönszerződésből eredő követeléseit
harmadik személyre engedményezni. Az engedményezés esetén az Adós – feltéve, hogy a 6. 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 Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.
9.2 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 tartalommal 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 Cofidis működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534
Budapest BKKP Pf. 777) gyakorol felügyeletet.
9.3 A fizetés elmulasztásának következményeit a jelen általános szerződési feltételek 3.2.5., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.3.2.,
3.3.3. és 5.11., 8.1. pontjai, illetve az Üzletszabályzat 4.5.14. és 7. pontja tartalmazza.
9.4 A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Cofidis Klasszikus Áruhitelre vonatkozó Hirdetmény, az Üzletszabályzat, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.5 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Kölcsönszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egészben nem
követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.
9.6 A jelen Kölcsönszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Kölcsönszerződés
további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

HIRDETMÉNY
KLASSZIKUS ÁRUHITEL DÍJTÉTELEK:
EGYÉB KÖLTSÉGEK, DÍJAK

MÉRTÉK (FT/ALKALOM)

Csekkes fizetés díja

500 Ft

Készpénzes fizetés díja

1 000 Ft

Szerződésmódosítási díj (futamidő módosítás, törlesztőrészlet vagy törlesztési mód változtatása)

3 000 Ft

Dokumentum-másolat kikérésének díja, igazolás kiállítása, egyéb ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtása
(abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az Adós a Cofidis részéről másolatot, igazolást, igényel (ide nem
értve a tartozásról kiállított törlesztési táblázatot, illetve a Hpt. 275.§ (3) alapján kiállított kimutatást), vagy a részére
e-mailen már megküldött dokumentum postai úton való megküldését kéri, továbbá amikor az Adós egyéb, a szerződésben foglaltaktól eltérően vagy túlmenően, ügyintézésre vonatkozó kérelmet nyújt be)

3 000 Ft

Teljes előtörlesztés, részbeni előtörlesztés

Az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsön Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet.
Az előtörlesztett összeg fél százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsön Kölcsönszerződés szerinti lejáratának
időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. Ezen költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a kölcsön Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét
az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.
Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Adós által
teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.
Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik,
a Cofidis adósságkezelési díjat számít fel, a következők szerint:

Késedelmi díj / Adósságkezelési díj

Késedelmi kamat

a.) 500 Ft, amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés 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.
A Kölcsönszerződés felmondását követően:
A késedelmi kamat a szerződés megszűnésekor érvényes ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt
mértéke, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszerződésre meghatározott teljes hiteldíj
mutató maximális mértéke, vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés által meghatározott egyéb
maximális mérték. Amennyiben a Kölcsönszerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást
nem köteles fizetni, a késedelmi kamat mértéke évi 15%.
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EGYÉB KÖLTSÉGEK, DÍJAK

MÉRTÉK (FT/ALKALOM)

Felmondáskor esedékes behajtási díj

A Cofidis felmondáskor esedékes behajtási díjat számít fel, amelynek összege a felmondás időpontjában
– legfeljebb 300 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 30 000 Ft;
– 300 001 – 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 60 000 Ft.
– 600 001 – 900 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 90 000 Ft.
– 900 001 – 1 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 120 000 Ft.
– 1 200 001 – 1 500 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 150 000 Ft.
– 1 500 001 – 1 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 180 000 Ft.
– 1 800 001 – 2 100 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 210 000 Ft.
– 2 100 001 – 2 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 240 000 Ft.
– 2 400 001 – 2 700 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 270 000 Ft.
– 2 700 001 Ft és a feletti összegű fennálló tartozás esetében 300 000 Ft.

A 2017. JANUÁR 1-TŐL KÖTÖTT COFIDIS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL
2018. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367,
céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék 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 nyilvántartási azonosító: 01498, továbbiakban: Cofidis) által
az Adós (Cofidis és az Adós továbbiakban együtt: Felek) részére nyújtott hitelkiváltási célú, illetve a kiváltandó
hitel(ek) megszüntetéséhez szükséges összegen felül esetlegesen fennmaradó kölcsönrész vonatkozásában
szabad felhasználású, forint alapú Cofidis Adósságrendező Hitel kölcsön feltételeit.
1. SZERZŐDÉSKÖTÉS
1.1 A Kölcsönszerződés – az Üzletszabályzat III. pontjában meghatározott ellenőrzéseket, és a Hitelkérelem Cofidis általi
elfogadását követően – a Kölcsönszerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.
1.2 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén, illetve annak aláírását követően írásban, illetve rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján értesíti az Adóst a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről, a Kölcsönszerződés
létrejöttéről, és egyidejűleg a kölcsön összegét a jelen általános szerződési feltételek 5.1. pontja szerint folyósítja
az Adós megbízása alapján.
1.3 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén illetve annak aláírását követően tértivevényes levélben küldi meg a Kölcsönszerződést Adós részére. Adós kötelezi magát arra, hogy a Kölcsönszerződést átveszi. A Kölcsönszerződés jelen
pont szerinti kézbesítésére az Üzletszabályzat 3.5. pontjában leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.4 Az Adós a Kölcsönszerződés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül ingyenesen elállhat a Kölcsönszerződéstől, ha a Cofidis a kölcsönt még nem folyósította, illetve díjmentesen felmondhatja a Kölcsönszerződést,
ha a Cofidis a kölcsönt már folyósította. Ez utóbbi esetben az Adós a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Cofidis által az Adós részére a folyósított
kölcsön(ök) összegét és a kölcsön lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Kölcsönszerződés szerint megállapított Hitelkamatot a Cofidis fizetési számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási (felmondási)
jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára
adja, vagy egyéb igazolható módon a Cofidis-nek megküldi.
2. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
2.1 A Kölcsönszerződés a Kölcsönszerződés egyedi részében megjelölt időtartamra, a kölcsön visszafizetésének futamidejére jön létre azzal, hogy az első törlesztő részlet a Kölcsönszerződés létrejöttét követő hónapban esedékes.
2.2 Az Adós által fizetendő törlesztő részletek összegét és számát a Kölcsönszerződés egyedi része tartalmazza. A törlesztő részletek havonta válnak esedékessé, az esedékesség pontos időpontját a jelen általános szerződési feltételek
5.7. és 5.8. pontjai tartalmazzák.
2.3 Az Adós bármikor jogosult a kölcsön határidő előtti teljes vagy részbeni visszafizetésére (előtörlesztés). Az előtörlesztési
díj mértékét az Üzletszabályzat 4.5.10. pontja és a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetménye tartalmazza.
Az Adós teljes előtörlesztés esetén a teljes tartozás összegének kiegyenlítésével megszüntetheti a Kölcsönszerződést.
Az Adósnak lehetősége van részbeni előtörlesztésre is a törlesztő részlet és/vagy a futamidő módosításával. Előtörlesztés
esetén a Cofidis csökkenti a hitel teljes díját – az előtörlesztett rész – vonatkozásában a Kölcsönszerződés eredeti lejárata
szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Hitelkamattal, és Hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással.
2.4 Az Adós jogosult továbbá legfeljebb 5 hónapra előre előrefizetést teljesíteni, ha az ilyen előrefizetés célja, hogy
a megfizetett összeg a későbbiekben esedékessé váló törlesztő részleteket fedezze. Az előrefizetéssel érintett
időszak (hónapokban számolva) olyan hosszú, ahány törlesztő részletet az előrefizetett összeg fedez, de nem
hosszabb 5 hónapnál. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy ilyen esetben a Cofidis a tőketartozás után
ugyanúgy jogosult a Hitelkamatot felszámítani, mintha a törlesztő részletek a Kölcsönszerződésben meghatározott
esedékesség szerint kerültek volna megfizetésre. A jelen pont szerinti előrefizetést az Adós írásban vagy telefonon
előre, legkésőbb a befizetés napján (amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján jóváírásra kerül) köteles jelezni
a Cofidis felé. Amennyiben az Adós nem jelezte szándékát előre legkésőbb a befizetés napjáig és a beérkezett
befizetés összege az esedékes havi törlesztő részletet legfeljebb további 2 havi törlesztő részlettel haladja meg,
úgy a Cofidis ezen összeget a jelen pont szerint számolja el. Amennyiben az Adós nem jelezte szándékát előre
legkésőbb a befizetés napjáig és a befizetés összege az esedékes havi törlesztő részletet több mint 2 havi törlesztő
részlet összegével haladja meg, úgy a Cofidis a befizetett törlesztő részleteket az előtörlesztésnek a 2.3. pontban
rögzített szabályai szerint számolja el, a hátralévő futamidő változatlanul hagyásával és a törlesztő részlet összegének megfelelő csökkentésével, amelynek megtörténtéről az Adóst írásban tájékoztatja. Ha az Adós nem jelezte
előre a szándékát legkésőbb a befizetés napjáig, úgy utólag az általa teljesített befizetések jelen pont szerinti
elszámolását nem vitathatja.
3. A KÖLCSÖN KÖLTSÉGEI
3.1 A Hitelkamat
3.1.1 Az Adós a folyósított kölcsönösszeg után Hitelkamat fizetésére köteles. Az Adós a kölcsön Hitelkamatát – az annuitásos kamatszámítás alapján – havonta fizeti.

A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelettel
összhangban a THM számítása az alábbi képlet segítségével történik:

A Cofidis a THM számítása során figyelembe veszi az Adós által a Kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes díjat
(ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). A Kölcsönszerződéshez nem kapcsolódik olyan szolgáltatás,
amelynek igénybevételét a Cofidis Kölcsönszerződés megkötéséhez előírná, így ennek költségeit a THM számítása során nem kell figyelembe venni. A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá a prolongálás (futamidő
hosszabbítás) költsége, a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a kölcsönszerződésben vállalt
kötelezettség nem teljesítéséből származik.
3.1.2 A Hitelkamat változó. A Hitelkamat a tizenkét hónapos Budapesti bankközi kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar
Nemzeti Bank által a honlapján közzétett referencia-kamatlábból és kamatfelárból tevődik össze azzal, hogy a teljes
hiteldíj mutató mértéke nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki
alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.
3.1.3 A Hitelkamat a tizenkét hónapos BUBOR-hoz, mint referenciakamathoz kötött, és tizenkét hónapos kamatperiódusokra
rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári évet megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti
napra esik, az ezt megelőző munkanapon) érvényes tizenkét hónapos BUBOR irányadó az adott naptári év teljes idejére.
A Hitelkamat mértékének a tizenkét hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a referencia-kamatláb változását a Cofidis a módosítás hatályba
lépését megelőzően a honlapján, illetve az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztve teszi közzé.
A referencia-kamatláb változása a havi törlesztő részlet összegét befolyásolja (a referencia-kamatláb változásától függően
növeli vagy csökkenti annak összegét) a futamidő változatlanul hagyása mellett, azaz a fizetendő törlesztő részlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.

3.1.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Kölcsönszerződés kapcsán a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató kerül alkalmazásra. A H2F elnevezésű kamatfelár-változtatási
mutató leírását az Üzletszabályzat 4.4. pontja tartalmazza.
3.1.5 Felek megállapodnak abban, hogy a Cofidis Kölcsönszerződéseit 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja, akként, hogy a Kölcsönszerződés Hitelkamatának részét képező kamatfelárat
– csak a 3 évet meghaladó futamidejű Kölcsönszerződések esetében módosítja;
– a kamatfelár-változtatásra a Kölcsönszerződés megkötésének ügyleti évét követő január 1-ét követő minden
harmadik január 1-én kerül sor, az adott harmadik január 1-ét megelőző április 1-i mutató alapján.
A kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változtatási mutató változásától
függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.
3.1.6 A Cofidis nyilvántartja és honlapján, valamint az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben elérhetővé
teszi a Hitelkamat kiszámításához általa felhasznált referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási
mutatók korábbi adatait, valamint alkalmazásának időszakát.
3.2 Díjak
3.2.1 Az Adós az 5.8. pont szerinti kifejezett kérése esetén a tárgyhavi törlesztőrészletet postai készpénzátutalási
megbízással (a továbbiakban: csekken), illetve a Cofidis ügyfélszolgálatán vagy olyan pénzforgalmi szolgáltatónál
történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis számlát vezet, is teljesítheti. Ezekben az esetekben a Cofidis
befizetésenként az Üzletszabályzat 4.5.3 és 4.5.4. pontjaiban meghatározott szolgáltatási díjat számítja fel, amely
díj a csekk befizetésével, illetve a készpénzbefizetéssel egyidejűleg esedékes. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj
összegét a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.2 A Kölcsönszerződés hatálya alatt az Adós által kezdeményezett szerződésmódosítás (futamidő módosítás, kamatmódosítás, törlesztő részlet vagy törlesztési mód változtatása) esetén a szerződésmódosítással felmerülő adminisztratív
költségek fedezésére az Adós az Üzletszabályzat 4.5.8. pontja szerinti szerződésmódosítási díjat köteles fizetni.
A szerződésmódosítási díj összegét a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.3 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozását teljesítési idő előtt teljes egészében, vagy
részlegesen meg kívánja fizetni, úgy az Adós az Üzletszabályzat 4.5.10. pontja szerinti előtörlesztési díj megfizetésére
köteles. Az előtörlesztési díj összegét a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.4 A Hitelkamat, költség vagy díj változása esetén, ha az értesítés postai úton való megküldésére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles, úgy az Adós, amennyiben ilyen értesítés megküldését kifejezetten kéri,
az értesítés előállításával és postázásával felmerülő adminisztratív költségek fedezésére az Üzletszabályzat 4.5.12.
pontja szerinti szolgáltatási díjat számítja fel. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Cofidis Adósságrendező
Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.5 Amennyiben az Adós valamely, a Kölcsönszerződés alapján fennálló kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel
a Cofidisnek költsége merül fel (így különösen ha az Adós nem értesíti a Cofidist az adatai változásáról és ezzel a Cofidisnek
indokolatlan posta- vagy más költsége merül fel), továbbá, ha az Adós a Cofidistől olyan, a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó
szolgáltatás nyújtását kéri, amelyre a Cofidis a Kölcsönszerződés alapján nem köteles, és az ilyen szolgáltatás nyújtásával
a Cofidisnek költsége merül fel, úgy az Adós az Üzletszabályzat 4.5.5. pontjában meghatározott szolgáltatási díj megfizetésére
köteles. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.6 A Cofidis a dokumentum másolat készítésével, igazolások kiállításával, azok postázásával, illetve a Kölcsönszerződésben vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeket meghaladóan az Adós részéről igényelt adminisztratív feladatok
ellátásáért az Üzletszabályzat 4.5.9. pontja szerint jogosult díjat felszámítani. A jelen pont szerinti költségek fedezésére
meghatározott díj összege a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetményben kerül meghatározásra.
3.2.7 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik,
a Cofidis az Üzletszabályzat 4.5.14.2. pontja szerinti adósságkezelési díjat számít fel, amelynek mértéke a Cofidis
Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetményben kerül meghatározásra. Az adósságkezelési díjat a Cofidis jogosult
ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően,
ismételten késedelembe esik. Mivel a Cofidis a meg nem szűnt Kölcsönszerződések 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.
3.2.8 Amennyiben a Cofidis a Kölcsönszerződést a 8. pontban meghatározottak szerint felmondja, a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetményben megjelölt felmondáskor esedékes behajtási díjat számítja fel, a tartozás után
pedig a továbbiakban a Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra.
3.2.9 Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kölcsönszerződést a Cofidis az Adós fizetési kötelezettségének
nem, vagy késedelmes teljesítése miatt felmondja, úgy a Cofidis az Üzletszabályzat 4.5.14.4. pontja szerinti behajtási díjat
jogosult felszámítani. A behajtási díj összegét a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.10 Adós kifejezetten hozzájárul, hogy amennyiben az Adós az 5.1 pont szerinti, a hitelkártya szerződéshez vagy
fizetési számlához kapcsolódó hitel(ek) megszűnését igazoló nyilatkozatnak a Cofidis részére határidőben történő
benyújtását elmulasztja, úgy a Cofidis a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetményben megjelölt összegű
díjat jogosult felszámítani.
3.3 Költségek
3.3.1 A Cofidis az Adós nem szerződésszerű teljesítése esetén a küldendő értesítő és felszólító levelek postázása
kapcsán a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával összefüggésben felmerülő postaköltséget a postai díjszabálynak megfelelően az Adósra áthárítja.
3.3.2 Az Adós szerződésszegéséből eredő költségek – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek (levelezési költség), illetékek
– az Adóst terhelik.
3.3.3 Abban az esetben, ha az Adós a jelen Kölcsönszerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesíti, a Cofidis
jogosult harmadik személyeket (így különösen, de nem kizárólag: behajtással foglalkozó magánszemély vagy társaság,
ügyvéd, ügyvédi iroda stb.) a behajtás érdekében igénybe venni, az Üzletszabályzat 4.5.14.3. pontja szerint. A behajtással felmerülő költségeket a Cofidis jogosult az Adósra áthárítani.
3.3.4 Amennyiben Adós a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön összegét túlfizeti vagy a Kölcsönszerződés
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 átutalni,
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 aktuális – a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.
3.4 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi díj módosítható. A díjat a Cofidis jogosult
az Adós számára kedvezőtlenül is módosítani évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével.
3.5 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi költség változó. A Cofidis jogosult a költséget
annak felmerülésekor egyoldalúan módosítani, a harmadik személy által végrehajtott módosítással egyező mértékben.
4. ÉRTESÍTÉSEK
4.1 A Cofidis az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettségmentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.
4.2 Az Adós öt évre visszamenőleg kimutatást kérhet – a kérés Cofidisszel történő közlését megelőző öt évre vonatkozóan – a Cofidistől a Cofidisnél végrehajtott egyedi ügyleteiről, amelyet a Cofidis legkésőbb 90 napon belül írásban
megküld az Adós részére.
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4.3 A Cofidis ügyfelei részére a hitel egyenlegéről legalább évente egyszer kimutatást küld. Ezen felül a Cofidis a szerződés
lejártát (ideértve a szerződésszerű teljesítéssel kifutott, illetve előtörlesztéssel megszüntetett szerződéseket is) követő
harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. Az Adós a kimutatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől
számított 60 napon belül írásban kifogást emelhet. Ennek hiányában azt az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.

5.10 Az utolsó havi törlesztő részlet esedékességének napján az ezen a napon fennálló teljes tőketartozás után járó
még meg nem fizetett kamat és egyéb, még meg nem fizetett költségek, díjak is egy összegben esedékessé válnak.
Az utolsó havi törlesztő részlet és az esetlegesen meg nem fizetett, a futamidő során felmerülő díjak és költségek
összegéről a Cofidis az Adós részére írásos értesítést küldhet.

5. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS VISSZAFIZETÉSE
5.1 Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Cofidis a Hitelkérelem elfogadásakor, a Hitelkérelem Cofidis által történő aláírásával egyidejűleg folyósítsa a kölcsön összegét a jelen Kölcsönszerződéssel kiváltott hitelszámlákra, illetve a kiváltandó
hitel(ek) megszüntetéséhez szükséges összegen felül igényelt kölcsönrész vonatkozásában az Adós által megjelölt fizetési
számlára. Felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben a kiváltandó hiteleknek a kiváltandó hitelekről kiállított igazolások
szerinti összege meghaladja a kiváltandó hitelek eredetileg megjelölt összegét, és az Adós kért a kiváltandó hitel(ek) megszüntetéséhez szükséges összegen felül szabad felhasználású kölcsönrészt, a Cofidis ezen többletösszeggel csökkenti
a szabad felhasználású kölcsönrészt, és a kiváltandó hitellel érintett pénzügyi intézmény részére átutalja a többletösszeget.
Amennyiben az Adós nem kért szabad felhasználású kölcsönrészt, vagy a kiváltandó hitelek összege a kiváltandó hitelről
kiállított igazolások szerint meghaladja a szabad felhasználású kölcsönrészt, ebben az esetben az Adós írásbeli kérelmet
nyújthat be Kölcsönszerződés módosításáról. A Kölcsönszerződés ebben az esetben akkor jön létre a Felek között, ha
a Cofidis ezen módosított tartalmú kérelmet elfogadja, a Kölcsönszerződést, illetve annak módosítását aláírja.
Adós tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az egyes hitelek kiváltására a Cofidis által átutalt összeg – bármely okból
– nem fedezi a kiváltandó hitel(ek)ből – az átutalás időpontjában – fennálló teljes tartozás illetve a kiváltásnál felmerülő banki
díjak/költségek összegét, úgy a különbözetet (a kiváltandó hitelszerződés megszűnéséhez szükséges összeget) a folyósítás
napját követő 10, azaz tíz munkanapon belül a kiváltandó kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részére közvetlenül megfizeti.
Amennyiben az egyes hitelek kiváltására a Cofidis által átutalt összeg – bármely okból – meghaladja a kiváltandó hitel(ek)
ből – az átutalás időpontjában – fennálló teljes tartozás illetve a kiváltásnál felmerülő banki díjak/költségek összegét, úgy
a többlet a Cofidist illeti meg, aminek a Cofidis részére történő átutalása vagy más módon történő megfizetése – ha a kiváltandó hitellel érintett pénzügyi intézmény ezt nem teszi meg – az Adós kötelezettsége. Amennyiben ezen összeg a Cofidis
részére megfizetésre kerül, úgy Cofidis köteles az Adós fennálló tartozást megfelelően csökkenteni.
Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelkiváltásra szolgáló kölcsönrész folyósítása napjától számított 90 napon belül
a kiváltandó hitellel érintett, az Adósnak hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelt nyújtott pénzügyi
intézmény nyilatkozata benyújtásával igazolja a kiváltott hitel(ek) megszűnését. Az Adós az igazolás benyújtási kötelezettségét
kiválthatja azzal is, ha hozzájárulást ad ahhoz – feltéve, hogy ún. láthatósági nyilatkozattal hozzájárult a Központi Hitelinformációs Rendszerben tárolt referenciaadatainak a referenciaadat-szolgáltatók általi megismeréséhez –, hogy a Cofidis
ellenőrizze ezen, az Adósnak hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződése(i) megszűnését.
Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Cofidis nem tudja megállapítani a KHR-ből ezen kiváltásra került szerződés(ek)
megszűnését, illetve igazolás benyújtási kötelezettségének – akár csak egy kiváltott hitel vonatkozásában is – nem tesz
eleget, úgy a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetményben megjelölt összegű díj fizetésére köteles.
5.2 A havi fizetendő törlesztő részlet összegét (amely tartalmazza az időarányosan keletkező hitelkamatot és a tőke
arányos részét) a Kölcsönszerződés egyedi része tartalmazza.
5.3 Az Adós köteles havonta legalább a Kölcsönszerződésben megjelölt havi törlesztő részletet megfizetni. Az Adós indokolt
esetben kérheti a havi törlesztő részlet módosítását. Amennyiben a Cofidis a kérésének eleget tesz, úgy a Felek ezzel összhangban írásban kötelesek a Kölcsönszerződést módosítani. A Kölcsönszerződés módosításáért a Cofidis a 3.2.2. pont szerint
a Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó Hirdetményben közzétett szerződésmódosítási díjat számítja fel.
5.4 Az Adós által törlesztett összegeket, ha a Cofidis eltérően nem rendelkezik, elsősorban a költségekre, díjakra, majd
a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.
5.5 Az Adós a tárgyhavi törlesztő részletet átutalással, csoportos beszedési megbízás teljesítésére a Cofidis részére adott
felhatalmazással, illetve – a 3.2.1 pontban foglaltakra is figyelemmel – csekken, illetve készpénzbefizetés útján teljesítheti.
5.6 A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján
jóváírásra kerül.
5.7 Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén teljesítési mód esetén a törlesztő részlet minden hónap 12.
napján, amennyiben ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt megelőző munkanapon esedékes. Amennyiben a csoportos beszedés eredménytelen, úgy a Cofidis jogosult a beszedést az adott
naptári hónapban ismételten megkísérelni. Amennyiben az Adós felhatalmazást adott csoportos beszedési megbízás
teljesítésére, az Adós felelőssége, hogy addig is, amíg az Adós számlavezető bankja a felhatalmazás megadását
visszaigazolja a Cofidis felé, átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes törlesztő részleteket. A csoportos
beszedési megbízást a Cofidis először az azt követő hónapban teljesíti, amikor az Adós számlavezető bankja az adott
felhatalmazást visszaigazolja. Adós hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, úgy a Cofidis jogosult a havi törlesztő részleten felül a késedelmes teljes tartozást (ideértve
a késedelem miatt a jelen általános szerződési feltételek szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat, költséget) is
csoportos beszedés útján beszedni. Ebben az esetben a csoportos beszedési megbízás időpontja eltérhet a jelen pontban meghatározott esedékességi időponttól. Cofidis a késedelmes tartozás teljes tartozás összegéről és a beszedés
tervezett időpontjáról a tervezett terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesítést küld az Adós részére.
5.8 Amennyiben az Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken teljesít, úgy
a havi törlesztő részlet minden hónap 12. napján esedékes, kivéve, ha a tárgyhó 12. napja bankszünnap, amely esetben
a fizetési határidő a bankszünnapot megelőző első munkanap. A jelen pont szerinti fizetési módozatok választása esetén
az Adós köteles a „Közlemény” rovatban feltüntetni a Kölcsönszerződésének a Kölcsönszerződésén szereplő sorszámát
(szerződésszám); az ennek elmaradásából eredő késedelemért és károkért az Adós tartozik felelősséggel.
5.9 Az Adós indokolt esetben kérheti a törlesztő részlet esedékessé válása napjának a módosítását a teljes hátralévő
futamidőre. Amennyiben a Cofidis a módosításhoz hozzájárul, úgy a Felek ezzel összhangban írásban kötelesek a Kölcsönszerződést módosítani. A Kölcsönszerződés módosításáért a Cofidis a 3.2.2. pont szerint a Cofidis Adósságrendező
Hitelre vonatkozó Hirdetményében meghatározott szerződésmódosítási díjat számítja fel.

6. BIZTOSÍTÁS
6.1 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 kockázatokra
fedezetet nyújtó biztosítási csomagok között az Általános Biztosítási Feltételek szerint.
7. BANKTITOK ÉS ADATVÉDELEM
7.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelemben feltett kérdésekre adott válaszai a Hitelkérelem elbírálása
céljából szükségesek.
7.2 Egyebekben az Adóssal kötött Kölcsönszerződéshez és a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó szabályokat az Üzletszabályzat 6. pontja tartalmazza.
8. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
8.1 A Cofidis felmondhatja a Kölcsönszerződést, ha
a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő
biztosítékot;
b) az Adós a Cofidist megtévesztette, és ez a Kölcsönszerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
c) az Adós a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza;
d) az Adós meghal;
e) az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, oly módon, hogy
hátralékos tartozása a 2 havi törlesztő részlet összegét eléri vagy meghaladja és mulasztását felszólításra sem pótolja.
Jelen pont alkalmazása szempontjából 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
kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget.
8.2 A Kölcsönszerződés felmondásának időpontjában az Adós Kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása
lejárttá és egy összegben esedékessé válik.
8.3 A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós jogosult a Kölcsönszerződést díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, a felmondással a teljes tartozás egy összegben
esedékessé válik. A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós
– a felmondási jog gyakorlása helyett – a Kölcsönszerződésből származó követelés átütemezését, vagy a futamidő
meghosszabbítását kérheti a Cofidistől, amennyiben jövedelmi és vagyoni helyzetét figyelembe véve az egyoldalú
módosítás olyan aránytalan terhet jelent, hogy a Kölcsönszerződés teljesítése a módosított feltételek figyelembevétele
mellett nem elvárható.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1 A Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a Kölcsönszerződésből eredő követeléseit
bármely más pénzügyi intézményre engedményezni. Az engedményezés esetén az Adós – feltéve, hogy a 6. 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 Kölcsönszerződést
azonnali hatállyal felmondani.
9.2 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 tartalommal 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 Cofidis működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534
Budapest BKKP Pf. 777) gyakorol felügyeletet.
9.3 A fizetés elmulasztásának következményeit a jelen Kölcsönszerződés 3.2.5., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.3.2., 3.3.3., 5.7.,
5.8., 8.1. pontjai, illetve az Üzletszabályzat 4.5.14. és 7. pontja tartalmazza.
9.4 A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Cofidis Adósságrendező hitelre vonatkozó Hirdetmény,
az Üzletszabályzat illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.5 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Kölcsönszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egészben nem követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.
9.6 A jelen Kölcsönszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Kölcsönszerződés további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

HIRDETMÉNY
A COFIDIS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL HITELKAMATOK ÉS KAMATFELÁRAK
A HITELKAMAT 0,09%-OS, 12 HÓNAPOS BUBOR FIGYELEMBEVÉTELÉVEL AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZNAK:
Futamidő (hónap)

Kamatláb (%)

Kamatfelár (%)

100 000

Kölcsönösszeg tól-ig
599 999

24

20,32

20,23

100 000

599 999

36

20,32

20,23

100 000

599 999

48

20,32

20,23

100 000

599 999

60

20,32

20,23

600 000

799 999

24

17,81

17,72

600 000

799 999

36

17,81

17,72

600 000

799 999

48

17,81

17,72

600 000

799 999

60

17,81

17,72

600 000

799 999

72

17,81

17,72

800 000

999 999

24

17,81

17,72

800 000

999 999

36

17,81

17,72

800 000

999 999

48

17,81

17,72

800 000

999 999

60

17,81

17,72

800 000

999 999

72

17,81

17,72

800 000

999 999

84

17,81

17,72

1 000 000

1 999 999

24

15,24

15,15

1 000 000

1 999 999

36

15,24

15,15

12/28

Kölcsönösszeg tól-ig

Futamidő (hónap)

Kamatláb (%)

Kamatfelár (%)

1 000 000

1 999 999

48

15,24

15,15

1 000 000

1 999 999

60

14,37

14,28

1 000 000

1 999 999

72

16,96

16,87

1 000 000

1 999 999

84

16,96

16,87

1 000 000

1 999 999

96

16,96

16,87

2 000 000

2 999 999

24

14,37

14,28

2 000 000

2 999 999

36

14,37

14,28

2 000 000

2 999 999

48

14,37

14,28
13,40

2 000 000

2 999 999

60

13,49

2 000 000

2 999 999

72

16,10

16,01

2 000 000

2 999 999

84

16,10

16,01

2 000 000

2 999 999

96

16,10

16,01
13,40

3 000 000

4 000 000

24

13,49

3 000 000

4 000 000

36

13,49

13,40

3 000 000

4 000 000

48

13,49

13,40

3 000 000

4 000 000

60

12,61

12,52

3 000 000

4 000 000

72

15,24

15,15

3 000 000

4 000 000

84

15,24

15,15

3 000 000

4 000 000

96

15,24

15,15

COFIDIS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL DÍJTÉTELEK
Egyéb költségek, díjak

Mérték (Ft/alkalom)

Az ÁSZF 5.1 pontja szerinti, a hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához
kapcsolódó hitel(ek) megszűnését igazoló nyilatkozat elmulasztása esetén a nyilatkozat
benyújtásáig havonta fizetendő díj

100 000 és 400 000 Ft közé esik, a díj havonta fizetendő összege 1 500 Ft;
400 001 és 600 000 Ft közé esik, a díj havonta fizetendő összege 2 000 Ft;
600 001 és 800 000 Ft közé esik, a díj havonta fizetendő összege 3 000 Ft;
800 001 és 2 000 000 Ft közé esik, a díj havonta fizetendő összege 5 000 Ft
Amennyiben a folyósított kölcsönösszeg a 2 000 000 Ft összeget meghaladja, a díj havonta fizetendő összege 7 000 Ft.

Csekkes fizetés díja

500 Ft

Készpénzes fizetés díja

1 000 Ft

Szerződésmódosítási díj
(futamidő módosítás, törlesztőrészlet vagy törlesztési mód változtatása)

3 000 Ft

Dokumentum-másolat kikérésének díja, igazolás kiállítása, egyéb ügyintézésre
vonatkozó kérelem benyújtása
(abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az Adós a Cofidis részéről
másolatot, igazolást, igényel (ide nem értve a tartozásról kiállított törlesztési
táblázatot), vagy a részére e-mailen már megküldött dokumentum postai úton
való megküldését kéri, továbbá amikor az Adós egyéb, a szerződésben foglaltaktól
eltérően vagy túlmenően, ügyintézésre vonatkozó kérelmet nyújt be)

3000 Ft

Teljes előtörlesztés, részbeni előtörlesztés

Az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának
időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. Az előtörlesztett összeg fél százaléka, ha az előtörlesztés időpontja
és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. Ezen költségek
nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti
időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. Nem
illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Adós által teljesített
előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

Levelezési költség

Nem szerződésszerű teljesítés esetén küldendő értesítő és felszólító levelek esetén: a postai díjszabályzatnak megfelelően
Hitelkamat/költség/díj változása esetén, ha az értesítés megküldésére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében
nem köteles: 390 Ft/levél

Adósságkezelési díj és késedelmi kamat

A Kölcsönszerződés fennállása alatt, amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési
kötelezettségével késedelembe esik, a Cofidis adósságkezelési díjat számít fel, a következők szerint:
I. 100 000 és 799 000 Ft közötti kölcsönösszegre létrejött Kölcsönszerződések esetében:
a.) 500 Ft, amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés 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.
II. 800 000 és 4 000 000 Ft közötti kölcsönösszegre létrejött Kölcsönszerződések esetében:
a.) 1 000 Ft, amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
b.) további 5 000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c.) további 7 000 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.
A Kölcsönszerződés felmondását követően:
A késedelmi kamat a szerződés megszűnésekor érvényes ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt
mértéke, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszerződésre meghatározott teljes hiteldíj
mutató maximális mértéke, vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés által meghatározott egyéb
maximális mérték. Amennyiben a Kölcsönszerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást
nem köteles fizetni, a késedelmi kamat mértéke évi 15%.
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Egyéb költségek, díjak
Felmondáskor esedékes behajtási díj

Mérték (Ft/alkalom)
A Cofidis felmondáskor esedékes behajtási díjat számít fel, amelynek összege a felmondás időpontjában
– legfeljebb 300 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 30 000 Ft;
– 300 001 – 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 60 000 Ft.
– 600 001 – 900 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 90 000 Ft.
– 900 001 – 1 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 120 000 Ft.
– 1 200 001 – 1 500 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 150 000 Ft.
– 1 500 001 – 1 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 180 000 Ft.
– 1 800 001 – 2 100 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 210 000 Ft.
– 2 100 001 – 2 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 240 000 Ft.
– 2 400 001 – 2 700 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 270 000 Ft.
– 2 700 001 – 3 000 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 300 000 Ft.
– 3 000 001 – 3 300 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 330 000 Ft.
– 3 300 001 – 3 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 360 000 Ft.
– 3 600 001 és afeletti összegű fennálló tartozás esetében 400 000 Ft.

A 2016. NOVEMBER 7-TŐL KÖTÖTT COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL
2018. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367,
céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék 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 nyilvántartási azonosító: 01498, továbbiakban: Cofidis)
által az Adós (Cofidis és az Adós továbbiakban együtt: Felek) részére nyújtott Cofidis Megújuló hitel feltételeit.
1. SZERZŐDÉSKÖTÉS
1.1 A Hitelszerződés – az Üzletszabályzat III. pontjában meghatározott ellenőrzéseket, és a Hitelkérelem Cofidis általi
elfogadását követően – a Hitelkérelem mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.
1.2 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén, illetve annak aláírását követően írásban, illetve rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján értesíti az Adóst a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről, a Hitelszerződés
létrejöttéről, és egyidejűleg folyósítja az Adós Hitelszerződésben megjelölt fizetési számlaszámára a kölcsön összegét.
1.3 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén illetve annak aláírását követően tértivevényes levélben küldi meg a Hitelszerződést az Adós részére. Adós kötelezi magát arra, hogy a Hitelszerződést átveszi. A Hitelszerződés jelen pont
szerinti kézbesítésére az Üzletszabályzat 3.5. pontjában leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.4 Az Adós a Hitelszerződés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül ingyenesen elállhat a Hitelszerződéstől,
illetve díjmentesen felmondhatja a Hitelszerződést, ha a Cofidis a Hitelszerződés alapján kölcsönt folyósított. Ez utóbbi esetben az Adós a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül
köteles a Cofidis által az esetlegesen az Adós részére folyósított kölcsön(ök) összegét és a kölcsön lehívásának időpontjától
a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított Hitelkamatot a Cofidis fizetési számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó
nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Cofidis-nek megküldi.
1.5 A Hitelkérelem alapján a Cofidis által az Adós rendelkezésére bocsátott hitelkeret az Adós által a Cofidis Megújuló
hitelre vonatkozó Hirdetményében meghatározott hitelkeretek közül megjelölt összegű hitelkeret, vagy annál kisebb
összegű hitelkeret lehet, kivéve, ha az Adós előzetesen írásban akként nyilatkozott, hogy a Cofidis eltérő tartalmú,
az igényeltnél kisebb összegű hitelkeretre történő elfogadását lényeges kérdésben eltérőnek és ily módon új ajánlatnak tekinti, és ez esetben a Hitelszerződés nem jön létre. Ilyen nyilatkozat hiányában, ha a Cofidis a Hitelkérelemben
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, és a Cofidis a folyósítani kért kölcsönösszeget, de legfeljebb a Cofidis által megítélt Hitelkeret összegével
megegyező kölcsönösszeget utal át az Adós által a Hitelszerződésben megjelölt fizetési számlára.
2. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
2.1 A hitelkeret (kölcsönösszeg) rendelkezésre tartásának időtartama határozatlan.
2.2 A folyósított kölcsönösszegek visszafizetésének futamidejét, a fizetendő törlesztő részletek minimális összegét és számát
a jelen Hitelszerződés elválaszthatatlan részét képező, a Cofidis Megújuló Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza, azzal,
hogy az első törlesztő részlet a Hitelszerződés létrejöttét (vagy ha ez későbbi, a kölcsönösszeg folyósítását) követő hónapban
esedékes. Az Adós bármikor jogosult a jelen pont szerint meghatározott törlesztő részletnél magasabb összeget befizetni,
azzal, hogy az Adós által teljesített befizetés összege a teljesítés időpontjában fennálló tartozás összegét nem haladhatja meg.
2.3 A hitelkeret terhére folyósított kölcsön visszafizetése a Felek közötti jogviszonyt nem szünteti meg, az Adós bármikor
jogosult a már visszafizetett tőkeösszeg terhére újabb kölcsön folyósítását kérni.
2.4 Az Adós által minimálisan fizetendő törlesztő részletek összegét a Hitelszerződés egyedi része tartalmazza. A törlesztő részletek havonta válnak esedékessé, az esedékesség pontos időpontját a jelen általános szerződési feltételek
5.12. és 5.13. pontjai tartalmazzák.
3. A HITEL KÖLTSÉGEI
3.1 A Hitelkamat
3.1.1 Az Adós a hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg után Hitelkamat fizetésére köteles. A Hitelkamat a rendelkezésre
tartott hitelkeret összegének függvényében a Cofidis Megújuló Hitelre vonatkozó Hirdetmény 1.B. részében szereplő táblázatban foglaltak szerint kerül meghatározásra. Az Adós a folyósított kölcsönösszeg után felszámított Hitelkamatot havonta fizeti.
A Hitelkamat kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:

napok száma = két pénzügyi esemény között eltelt napok száma (pl. két zárás között)
A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelettel
összhangban a THM számítása az alábbi képlet segítségével történik:

A Cofidis a THM számítása során figyelembe veszi az Adós által a Hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat
(ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). A Hitelszerződéshez nem kapcsolódik olyan szolgáltatás,
amelynek igénybevételét a Cofidis Hitelszerződés megkötéséhez előírná, így ennek költségeit a THM számítása során
nem kell figyelembe venni. A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá a prolongálás (futamidő hosszabbítás)
költsége, a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a Hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem
teljesítéséből származik. A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:
– a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni;
– a Hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb törlesztő részletet (a havi minimum fizetendő törlesztő részletet) kell figyelembe venni;
– mivel a Hitelszerződés több lehívási időpontot tartalmaz, ezért a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni;
– mivel a Hitelszerződés alapján a Hitelkamat mértéke változó, de annak mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert Hitelkamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig;
– mivel a Hitelszerződés szerint a Hitelkamat az első időszakra rögzített kamat, és a Cofidis ezt követően új Hitelkamatot fog megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazít a megállapodás szerinti mutatóhoz, a rögzített
kamatozású időszakot követően a megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén
alapuló kamattal, mint változatlan Hitelkamattal kell számolni.
3.1.2 A Hitelkamat változó. A Hitelkamat a hat hónapos Budapesti bankközi kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar Nemzeti
Bank által a honlapján közzétett referencia-kamatlábból és fix kamatfelárból tevődik össze, azzal, hogy Hitelkamat
nem haladhatja meg a Cofidis Megújuló hitelre vonatkozó Hirdetmény 1.A. melléklete szerinti, az érintett naptári
félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamathoz viszonyított kamat meghatározási mód szerinti

Hitelkamatot, a teljes hiteldíjmutató mértéke pedig nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap
első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.
3.1.3 A Hitelkamat a hat hónapos BUBOR-hoz, mint Referencia-kamathoz kötött, és 6 hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától június 30., illetve július 1. napjától december 31. napjáig tartanak,
és az érintett naptári félévet megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal (amennyiben ez a nap szombatra,
vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon) érvényes hat hónapos BUBOR
irányadó az adott naptári félév idejére. A Hitelkamat mértékének a hat hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis
a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé. A referencia-kamatláb módosulása
a havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegét befolyásolja (a referenciakamat változásától függően növeli vagy
csökkenti annak összegét), az adott kölcsönre vonatkozó futamidő változatlanul hagyása mellett.
3.1.4 A kamatfelár fix, azt a Cofidis nem módosítja.
3.1.5 A Cofidis nyilvántartja, és honlapján elérhetővé teszi a Hitelkamat kiszámításához általa felhasznált referenciakamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatait, valamint alkalmazásának időszakát.
3.2 Díjak
3.2.1 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 2500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c) további 3500 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. Az adósságkezelési díj összege magában
foglalja a késedelmi kamatot.
3.2.2 Az Adós a jelen általános szerződési feltételek 5.10. pontja szerint a tárgyhavi törlesztőrészletet postai
készpénzátutalási megbízással (a továbbiakban: postai csekken), illetve a Cofidis ügyfélszolgálatán vagy olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis számlát vezet, is teljesítheti. Ezekben
az esetekben a Cofidis befizetésenként az Üzletszabályzat 4.5.3. és 4.5.4. pontjaiban meghatározott szolgáltatási díjat
számítja fel, amely díj a csekk befizetésével, illetve a készpénzbefizetéssel egyidejűleg esedékes. A jelen pont szerinti
szolgáltatási díj összegét a Cofidis Megújuló Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.3 Amennyiben az Adós valamely, a Hitelszerződés alapján fennálló kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel
a Cofidisnek költsége merül fel (így, ha az Adós nem értesíti a Cofidist az adatai változásáról és ezzel a Cofidisnek indokolatlan posta- vagy más költsége merül fel), továbbá, ha az Adós a Cofidistől olyan, a Hitelszerződéshez kapcsolódó
szolgáltatás nyújtását kéri, amelyre a Cofidis a Hitelszerződés alapján nem köteles, és az ilyen szolgáltatás nyújtásával
a Cofidisnek költsége merül fel, úgy az Adós az Üzletszabályzat 4.5.5. pontjában meghatározott szolgáltatási díj
megfizetésére köteles. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét, amennyiben a Cofidis ilyet felszámít, a Cofidis
Megújuló Hitelre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.4 Amennyiben az Adós legalább 2 havi minimális törlesztő részlettel késedelembe esik, és ezért a Cofidis a Hitelszerződést felmondja, úgy Adós köteles felmondáskor esedékes behajtási díj címén az alábbi összeget megfizetni:
– legfeljebb 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 20 000 Ft;
– 200 001 – 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 40 000 Ft.
– 400 001 – 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 60 000 Ft.
– 600 001 – 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 80 000 Ft.
– 800 001 – 1 000 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 100 000 Ft.
– 1 000 001 – 1 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 120 000 Ft.
– 1 200 001 – 1 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 140 000 Ft.
– 1 400 001 – 1 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 160 000 Ft.
– 1 600 001 – 1 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 180 000 Ft.
– 1 800 001 Ft és a feletti összegű fennálló tartozás esetében 200 000 Ft.
3.2.5 A késedelmi kamat a szerződés megszűnésekor érvényes ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt
mértéke, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszerződésre meghatározott teljes hiteldíj
mutató maximális mértéke, vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés által meghatározott egyéb maximális
mérték. Amennyiben a Kölcsönszerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást nem köteles
fizetni, a késedelmi kamat mértéke évi 15%.
3.3 Költségek
3.3.1 A Cofidis az Adós nem szerződésszerű teljesítése esetén a küldendő értesítő és felszólító levelek postázása
kapcsán a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával összefüggésben felmerülő postaköltséget a postai díjszabálynak megfelelően az Adósra áthárítja.
3.3.2 Az Adós a szerződésszegéséből eredő költségek – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő
igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek (levelezési költség), illetékek – az Adóst terhelik.
3.3.3 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, az Üzletszabályzat 4.5.14.3. pontja szerint. A behajtással
felmerülő költségeket a Cofidis jogosult az Adósra áthárítani.
3.3.4 Amennyiben Adós a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön 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 átutalni,
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 aktuális –
a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.
3.4 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi díj módosítható. A díjat a Cofidis jogosult
az Adós számára kedvezőtlenül is módosítani évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével.
3.5 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi költség változó. A Cofidis jogosult a költséget
annak felmerülésekor egyoldalúan módosítani, a harmadik személy által végrehajtott módosítással egyező mértékben.
4. ÉRTESÍTÉSEK
4.1 A Cofidis az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.
4.2 Az Adós öt évre visszamenőleg kimutatást kérhet – a kérés Cofidisszel történő közlését megelőző öt évre vonatkozóan – a Cofidistől a Cofidisnél végrehajtott egyedi ügyleteiről, amelyet a Cofidis legkésőbb 90 napon belül írásban
megküld az Adós részére.
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4.3 A Cofidis az Adós részére a hitel egyenlegéről legalább évente egyszer ingyenesen kimutatást küld. Ezen felül
a Cofidis a szerződés lejártát, vagy megszűntét követő harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld.
Az Adós a kimutatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől számított 60 napon belül írásban kifogást emelhet. Ennek
hiányában azt az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.
5. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS VISSZAFIZETÉSE
5.1 A Cofidis által rendelkezésre bocsátható hitelkeret maximális összegét a Cofidis Megújuló Hitelre vonatkozó Hirdetménye rögzíti. Az Adós rendelkezésére tartott Hitelkeret összege a Hitelszerződésben, illetve az 1.5 pont szerinti
értesítésben kerül meghatározásra.
5.2 A hitelkeretet a Cofidis szabad felhasználás céljára tartja az Adós rendelkezésére.
5.3 A Cofidis által engedélyezett hitelkeret terhére a Cofidis kölcsönt tart rendelkezésre és folyósít az Adósnak
az alábbiak szerint:
Az Adós a Hitelkérelem kitöltése során megjelöli, hogy az igényelt hitelkeretből a szerződéskötéskor milyen kölcsönösszeget kér folyósítani. Amennyiben az Adós által folyósítani kért kölcsönösszeg meghaladja a hitelkeret maximális
összegét, illetve az Adós a hitelkérelmen nem nyilatkozik, úgy a Cofidis a hitelkeret összegével megegyező kölcsönösszeget utal át az Adós által megjelölt fizetési számlára.
5.4 A jelen szerződés hatálya alatt rendelkezésre tartott hitelkeret terhére az Adós jogosult a még le nem hívott, illetve
a már visszafizetett kölcsön tőkeösszeg erejéig ismételt folyósítást kérni, feltéve, hogy az Adós a Hitelszerződés szerinti
fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A Cofidis fenntartja magának a jogot
arra, hogy a folyósítást megtagadja, amennyiben tudomására jut, hogy a folyósítás kérésének időpontjában az Adós
a negatív KHR listán aktív státuszban szerepel.
5.5 Cofidis fenntartja magának a jogot arra is, hogy amennyiben az Adós a Hitelszerződés létrejöttétől számított 12
hónapon belül nem kéri kölcsön folyósítását, vagy valamennyi, a jelen Hitelszerződés alapján fennálló tartozást vis�szafizette, és ezt követően 12 tizenkét egymást követő hónap alatt nem kéri kölcsön ismételt folyósítását, úgy az Adós
személyes körülményeit, pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét ismételten megvizsgálja, és az Adós újabb kölcsön
folyósítására vonatkozó igényét elutasítsa, ha az Adós körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely alapján
a Hitelszerződés teljesítése nem elvárható. Cofidis írásban értesíti, illetve elutasítás esetén rövid szöveges üzenetküldés
(SMS) útján is értesítheti az Adóst a jelen pont szerinti döntéséről.
A már visszafizetett tőkeösszeg egészben történő ismételt lehívásakor a futamidő elölről kezdődik, míg részben történő
lehívása esetén megfelelően meghosszabbodik.
5.6 A Hitelszerződés létrejöttét követő 6. hónap elteltét követően az Adós, vagy a Cofidis ajánlatot tehet a rendelkezésre
bocsátott hitelkeret összegének növelésére a Cofidis által, az 5.1. pont szerint nyújtható hitelkeret maximális összegének erejéig, feltéve, hogy az Adós megfelel a következő feltételeknek:
–– az Adós a Hitelszerződésben vagy bármely más Cofidisszel kötött szerződésben vállalt fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalanul eleget tett,
–– az Adós nem szerepel a negatív KHR listán aktív státuszban,
–– az Adós pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzete a kölcsön visszafizetése szempontjából nem változott kedvezőtlenül,
–– az Adós fizetőképessége a vonatkozó jogszabályi előírások és a Cofidis hitelbírálati rendszere szerint biztosított.
A Cofidis a jelen pont szerinti szerződésmódosítás előtt jogosult az Adós pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről
meggyőződni az értékelést lehetővé tevő valamennyi adatnak és iratnak az Adóstól történő bekérésével. A Cofidis
az Adós hitelképességének felülvizsgálata alapján a hitelkeret összegének növelésére tett ajánlatáról írásban értesítheti az Adóst. Az ajánlat a Cofidis eltérő írásbeli rendelkezése hiányában annak kézhezvételétől számított legfeljebb
4 hónapig érvényes. Az ajánlat elfogadásáról, vagy elutasításáról az Adós írásban (postai vagy elektronikus úton
emailben), telefonon, vagy SMS üzenetben jogosult a Cofidis-t tájékoztatni. A hitelkeret összegének módosítása, a Felek
eltérő írásbeli rendelkezésének hiányában, a módosított hitelkeret terhére adott első folyósítási megbízás Cofidis általi
teljesítésével és a teljesítés elfogadásával lép hatályba. A Cofidis elutasítás esetén rövid szöveges üzenetküldés (SMS)
útján is értesítheti az Adóst a jelen bekezdés szerinti döntéséről.
5.7 Az Adós köteles havonta legalább a Hitelszerződésben – az 5.4. és 5.6 pontban megjelölt esetben a Cofidis Megújuló
Hitelre vonatkozó Hirdetmény 4. sz. mellékletében – megjelölt legkisebb havi törlesztő részletet megfizetni. Az Adós
indokolt esetben kérheti a havi törlesztő részlet módosítását. Amennyiben a Cofidis a módosításhoz hozzájárul, úgy
a Felek ezzel összhangban a Hitelszerződést írásban módosítják.
5.8 Az Adós díjmentesen jogosult a havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegénél nagyobb összeg befizetésére. A befizetést a Cofidis az Adós fennálló tartozásának csökkentésére számolja el. Az Adós által törlesztett összegeket, ha a Cofidis
eltérően nem rendelkezik elsősorban a költségekre, díjakra, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.
5.9 A Hitelszerződés létrejöttekor, illetve a kölcsön ismételt lehívása esetén a folyósítást követően esedékes havi minimum fizetendő törlesztő részlet összege (amely törlesztő részlet tartalmazza a tőke és a kamat havi, időarányos részét,
a felszámított díjakat, költségeket) a Hitelszerződésen, illetve a Cofidis Megújuló Hitelre vonatkozó Hirdetményben kerül
feltüntetésre. A Referencia-kamat változása miatt megváltozott havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegéről
a Cofidis a Referencia-kamat változásáról adandó tájékoztatásával egyidejűleg tájékoztatja az Adóst.
5.10 Az Adós a befizetéseit a Cofidis által megadott fizetési számlára történő átutalással, vagy csoportos beszedési
megbízásra adott felhatalmazással köteles teljesíteni. Az Adósnak a jelen általános szerződési feltételek 3.2.2.
pontja szerinti külön szolgáltatási díj felszámítása ellenében lehetősége van arra is, hogy a tárgyhavi törlesztő
részletet készpénzben (így különösen olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél
a Cofidis számlát vezet), illetve a Cofidis által küldött postai csekken fizesse meg. A Cofidis a fizetési mód automatikus megváltoztatásának tekinti, ha a korábban banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízás útján fizető
Adóstól a tárgyhavi törlesztőrészlet nem érkezik be, avagy az Adós azon fizetési számláját, melyre nézve csoportos
beszedési megbízásra adott felhatalmazást megszünteti, vagy a csoportos beszedési megbízás benyújtására adott
felhatalmazást visszavonja; ebben az esetben a Cofidis a továbbiakban postai csekket küld az Adósnak, a jelen
általános szerződési feltételek 3.2.2. pontja szerinti külön szolgáltatási díj felszámításával, amely díj a törlesztő
részlet esedékességével egyidejűleg esedékes, feltéve, hogy az Adós a befizetést postai csekken teljesíti. Amen�nyiben az Adós valamely hónapban a befizetést banki átutalás útján teljesíti, vagy csoportos beszedési megbízásra
felhatalmazást ad a számlavezetőjének, és az Adós számlavezetője a felhatalmazást a Cofidis felé visszaigazolja,
a Cofidis az ezt követő hónaptól nem küld postai csekket az Adósnak és nem számítja fel az Általános Szerződési
Feltételek 3.2.2. pontja szerinti külön szolgáltatási díjat.
5.11 A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján
jóváírásra kerül.
5.12 Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén a törlesztő részlet minden hónap 12. napján, amennyiben
ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt megelőző munkanapon esedékes. Amen�nyiben a csoportos beszedés eredménytelen, úgy a Cofidis jogosult a beszedést az adott naptári hónapban ismételten
megkísérelni. Amennyiben az Adós felhatalmazást adott csoportos beszedési megbízás teljesítésére, az Adós felelőssége, hogy addig is, amíg az Adós számlavezető bankja aktiválja a felhatalmazást, átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes törlesztő részleteket. Adós hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Hitelszerződés szerinti fizetési
kötelezettségeivel késedelembe esik, úgy a Cofidis jogosult a havi törlesztő részleten felül a késedelmes teljes tartozást
(ideértve a késedelem miatt a jelen általános szerződési feltételek szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat,

költséget) is csoportos beszedés útján beszedni. Ebben az esetben a csoportos beszedési megbízás időpontja eltérhet
a jelen pontban meghatározott esedékességi időponttól. Cofidis a késedelmes tartozás teljes összegéről és a beszedés
tervezett időpontjáról a tervezett terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesítést küld az Adós részére.
5.13 Amennyiben az Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken
teljesít, úgy a havi törlesztő részlet minden hónap 10. napján esedékes. 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.
6. BIZTOSÍTÁS
6.1 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 kockázatokra
fedezetet nyújtó biztosítási csomagok között az Általános Biztosítási Feltételek szerint.
7. BANKTITOK ÉS ADATVÉDELEM
7.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelemben feltett kérdésekre adott válaszai a Hitelkérelem elbírálása
céljából szükségesek.
7.2 Egyebekben az Adóssal kötött Hitelszerződéshez és a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó szabályokat az Üzletszabályzat 6. pontja tartalmazza.
8. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
8.1 A Cofidis felmondhatja a Hitelszerződést, ha
a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő
biztosítékot;
b) az Adós a Cofidist megtévesztette, és ez a Hitelszerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
c) az Adós a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza;
d) az Adós meghal;
e) az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, oly módon, hogy
hátralékos tartozása a 2 havi minimálisan fizetendő törlesztő részlet összegét eléri vagy meghaladja és mulasztását
felszólításra sem pótolja.
Jelen pont alkalmazása szempontjából 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
kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget. A Hitelszerződés jelen pont szerinti felmondása a jelen Hitelszerződésre tekintettel folyósított kölcsönök vonatkozásában is megszünteti a szerződést.
8.2 A Cofidis fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Adós jelen általános szerződési feltételek 5.4. pontja
szerinti igényét elutasítja vagy ha az Adós a Hitelszerződés alapján valamennyi tartozását visszafizette, és ezt követően
a rendelkezésére tartott hitelkeretből 12 egymást követő hónapban nem kéri kölcsön folyósítását a Hitelszerződést
írásban 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondja. A Hitelszerződés megszűnése esetén a Cofidis jelen
Hitelszerződésben vállalt kötelezettségei megszűnnek, megszűnik a hitelkeret. Az Adós a fennálló tartozást, amen�nyiben ilyen van, a Hitelszerződésben, illetve a Felek külön megállapodásában meghatározott havi törlesztő részletek
megfizetésével jogosult visszafizetni, és az utolsó törlesztő részlet megfizetése a Hitelszerződést minden további
nyilatkozat vagy értesítés nélkül megszünteti.
8.3 A Hitelszerződés felmondásának időpontjában az Adós Hitelszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása lejárttá
és egy összegben esedékessé válik. A Hitelszerződés felmondása a jelen Hitelszerződésre tekintettel folyósított kölcsönök vonatkozásában is megszünteti a szerződést.
8.4 Az Adós jogosult a Hitelszerződést bármikor díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, azzal a feltétellel,
hogy a Hitelszerződés alapján fennálló, a jelen általános szerződési feltételek 8.3. pontja szerint esedékessé váló
összes tartozását visszafizeti.
8.5 A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós jogosult a Hitelszerződést díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, a felmondással a teljes tartozás egy összegben
esedékessé válik. A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós
– a felmondási jog gyakorlása helyett – a Hitelszerződésből származó követelés átütemezését kérheti a Cofidistől,
amennyiben jövedelmi és vagyoni helyzetét figyelembe véve az egyoldalú módosítás olyan aránytalan terhet jelent,
hogy a Hitelszerződés teljesítése a módosított feltételek figyelembevétele mellett nem elvárható.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1 A Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a Hitelszerződésből eredő követeléseit bármely
más pénzügyi intézményre engedményezni. Az engedményezés esetén az Adós – feltéve, hogy a 6. 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.
9.2 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 tartalommal 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 Cofidis működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534
Budapest BKKP Pf. 777) gyakorol felügyeletet.
9.3 A fizetés elmulasztásának következményeit a jelen Hitelszerződés 3.2.1, 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.3.2., 3.3.3., 5.12.,
5.13., 8.1. pontjai, illetve az Üzletszabályzat 4.5.14. és 7. pontja tartalmazza.
9.4 A Hitelszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Cofidis Megújuló Hitelre vonatkozó Hirdetmény, az Üzletszabályzat, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.5 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Hitelszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egészben
nem követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.
9.6 A jelen Hitelszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Hitelszerződés
további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

HIRDETMÉNY
COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL SZERZŐDÉSEKHEZ
1. SZ. MELLÉKLET:
A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL KAMATA
1.A. JEGYBANKI ALAPKAMAT MINT REFERENCIAKAMAT
A Cofidis által a Cofidis Megújuló Hitel termék indulásakor meghatározott eredeti induló kamat meghatározási mód
a következő volt:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb

–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
Ez alapján a Cofidis Megújuló Hitel kamata az ÁSZF 3.1.1 pontja szerint a rendelkezésre tartott, illetve az 5.6 pontban
meghatározottak szerint megnövelt összegű Hitelkeret függvényében, a 2017. december 1. napján érvényes, 0,9%-os
jegybanki alapkamat alapján az alábbiak szerint alakulna:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,30%-kal egyenlő kamatláb
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–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb

–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap

1.B. HAT HÓNAPOS BUBOR MINT REFERENCIAKAMAT
A kamat mértéke az ÁSZF 3.1.1 pontja szerint a rendelkezésre tartott, illetve az 5.6 pontban meghatározottak szerint
megnövelt összegű Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb

Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum havi törlesztőrészletnél nagyobb összegű
befizetések, rulírozás (ÁSZF 5.4 pont) illetve hitelkeret-bővítés / Hitelszerződés módosítás (ÁSZF 5.6 pont) esetén a jelen
melléklet szerinti futamidő változhat.

4. SZ. MELLÉKLET
A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL MINIMUM HAVI TÖRLESZTŐRÉSZLETE
A havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege az ÁSZF 3.1.1 pontja szerint a rendelkezésre tartott, illetve az 5.6 pontban
meghatározottak szerint megnövelt összegű Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:

Ez alapján a Cofidis Megújuló Hitel kamata az ÁSZF 3.1.1 pontja szerint a rendelkezésre tartott, illetve az 5.6 pontban
meghatározottak szerint megnövelt összegű Hitelkeret függvényében, 0,06%-os 6 havi BUBOR alapján az alábbiak
szerint alakul:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb

–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3 270 Ft
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében 4 904 Ft
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében 6 539 Ft
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében 8 173 Ft
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében 9 808 Ft
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében 11 442 Ft
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében 12 973 Ft
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében 14 595 Ft
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében 15 997 Ft
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében 17 597 Ft
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében 19 196 Ft
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében 20 796 Ft
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében 22 395 Ft
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében 23 995 Ft
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében 24 518 Ft
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében 26 050 Ft
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében 27 583 Ft
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében 29 115 Ft
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében 30 648 Ft
Ha havonta pontosan egy befizetés történik, a befizetés minden hónap 10. napján megfizetésre kerül az ÁSZF
5.10 pontjával összhangban, a befizetés összege pontosan akkora, mint az adott kölcsönösszegre vonatkozó legkisebb
törlesztőrészlet, továbbá az Adós/Adóstárs nem él a rulírozási (ÁSZF 5.4 pont) illetve hitelkeret-bővítési / Hitelszerződés
módosítási (ÁSZF 5.6 pont) lehetőségével, úgy az utolsó havi törlesztőrészlet összege alacsonyabb lesz, mint a jelen
melléklet szerinti törlesztőrészlet összege.

5. SZ. MELLÉKLET
A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL ADÓS ÁLTAL FIZETENDŐ TELJES ÖSSZEGE
A Cofidis Megújuló Hitel Adós által fizetendő teljes összege az ÁSZF 3.1.1 pontja szerint a rendelkezésre tartott, illetve
az 5.6 pontban meghatározottak szerint megnövelt összegű Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:

2. SZ. MELLÉKLET
A COFIDIS MEGÚJULÓ HITELHEZ KÖTŐDŐ KIEGÉSZÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA
Amennyiben a Cofidis az ÁSZF 3.2.2. pontjával összhangban csekket (postai készpénzátutalási megbízást) küld az Adós
részére, vagy az Adós a tárgyhavi törlesztőrészletet készpénzbefizetés útján fizeti meg, a Cofidis csekkenként, illetve
befizetésenként a havi törlesztőrészleten felül + 500 Ft külön szolgáltatási díjat számít fel, amely összeg a csekken (postai
készpénzátutalási megbízáson) a tárgyhavi törlesztőrészlet összegén felül feltüntetésre kerül.

3. SZ. MELLÉKLET
A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL FUTAMIDEJE
A Cofidis által rendelkezésre tartott Hitelkeret rulírozó jellegű, azaz az Adós jogosult a már visszafizetett kölcsönösszeg
részben vagy egészben történő ismételt folyósítását kérni a Hitelszerződésben igényelt Hitelkeret erejéig az ÁSZF szerinti
feltételekkel. Rulírozó termék esetében a Hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje csak
tájékoztató jelleggel határozható meg, tekintettel az újra folyósítás lehetőségére; a futamidő a befizetések és a folyósítások függvényében folyamatosan változhat.
A Hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg ellenében visszafizetendő törlesztőrészletek száma (egy darab / hónap)
a folyósított kölcsönösszeg, illetve az ÁSZF 6. pontja szerinti hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése függvényében az alábbiak szerint változik:
–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,

A közzétett futamidők az adott kölcsönösszegre vonatkozó várható törlesztési időszakot (a befizetendő törlesztőrészletek
számát) mutatják, és abban az esetben érvényesek, ha havonta egy befizetés történik, a befizetés minden hónap 10. napján megfizetésre kerül az ÁSZF 5.10 pontjával összhangban, és a befizetés összege akkora, mint az adott kölcsönösszegre
vonatkozó legkisebb törlesztőrészlet.

–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 147 090 Ft, Silver biztosítással 165 865 Ft,
Szimpla biztosítással 167 153 Ft, Extra biztosítással 189 059 Ft
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 220 659 Ft, Silver biztosítással 248 837 Ft,
Szimpla biztosítással 250 772 Ft, Extra biztosítással 283 657 Ft
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 294 204 Ft, Silver biztosítással 331 770 Ft,
Szimpla biztosítással 334 348 Ft, Extra biztosítással 378 186 Ft
–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 367 773 Ft, Silver biztosítással 414 742 Ft,
Szimpla biztosítással 417 968 Ft, Extra biztosítással 472 783 Ft
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 441 318 Ft, Silver biztosítással 497 674 Ft,
Szimpla biztosítással 501 544 Ft, Extra biztosítással 567 313 Ft
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 514 886 Ft, Silver biztosítással 580 647 Ft,
Szimpla biztosítással 585 163 Ft, Extra biztosítással 661 910 Ft
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 583 774 Ft, Silver biztosítással 657 696 Ft,
Szimpla biztosítással 662 754 Ft, Extra biztosítással 748 642 Ft
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 656 737 Ft, Silver biztosítással 739 894 Ft,
Szimpla biztosítással 745 582 Ft, Extra biztosítással 842 197 Ft
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 719 824 Ft, Silver biztosítással 809 656 Ft,
Szimpla biztosítással 815 765 Ft, Extra biztosítással 919 350 Ft
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 791 799 Ft, Silver biztosítással 890 610 Ft,
Szimpla biztosítással 897 330 Ft, Extra biztosítással 1 011 266 Ft
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 863 797 Ft, Silver biztosítással 971 602 Ft,
Szimpla biztosítással 978 934 Ft, Extra biztosítással 1 103 245 Ft
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 935 773 Ft, Silver biztosítással 1 052 556 Ft,
Szimpla biztosítással 1 060 499 Ft, Extra biztosítással 1 195 161 Ft
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 007 770 Ft, Silver biztosítással 1 133 548 Ft,
Szimpla biztosítással 1 142 102 Ft, Extra biztosítással 1 287 141 Ft
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 079 746 Ft, Silver biztosítással 1 214 503 Ft,
Szimpla biztosítással 1 223 667 Ft, Extra biztosítással 1 379 057 Ft
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 127 805 Ft, Silver biztosítással 1 269 053 Ft,
Szimpla biztosítással 1 278 705 Ft, Extra biztosítással 1 441 401 Ft
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 198 300 Ft, Silver biztosítással 1 348 382 Ft,
Szimpla biztosítással 1 358 638 Ft, Extra biztosítással 1 531 512 Ft
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 268 775 Ft, Silver biztosítással 1 427 676 Ft,
Szimpla biztosítással 1 438 534 Ft, Extra biztosítással 1 621 561 Ft
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 339 271 Ft, Silver biztosítással 1 507 005 Ft,
Szimpla biztosítással 1 518 467 Ft, Extra biztosítással 1 711 672 Ft
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 409 745 Ft, Silver biztosítással 1 586 298 Ft,
Szimpla biztosítással 1 598 362 Ft, Extra biztosítással 1 801 721 Ft
(A hitel Adós által fizetendő teljes összege csak a kötelezően fizetendő ellenszolgáltatások összegét kell, hogy magában
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 kölcsönösszeg
részben vagy egészben történő ismételt folyósítását kérni a Hitelszerződésben igényelt Hitelkeret erejéig az ÁSZF szerinti feltételekkel. Rulírozó termék esetében az Adós által fizetendő teljes összeg csak tájékoztató jelleggel határozható
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meg, tekintettel az újra folyósítás lehetőségére; az Adós által fizetendő teljes összeg a befizetések és a folyósítások
függvényében folyamatosan változhat.

minden hónap 10. napján kerül megfizetésre az ÁSZF 5.10 pontjával összhangban, és a befizetés összege pontosan
akkora, mint az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum havi törlesztőrészlet.

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

Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészletnél nagyobb összegű
befizetések, rulírozás (ÁSZF 5.4 pont) illetve hitelkeret-bővítés / Hitelszerződés módosítás (ÁSZF 5.6 pont) esetén a jelen
melléklet szerinti, a hitel Adós által fizetendő teljes összege változhat.

A 2017. JANUÁR 1-TŐL KÖTÖTT FAPADOS KÖLCSÖN
2018. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367,
céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék 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 nyilvántartási azonosító: 01498, továbbiakban: Cofidis) által
az Adós (Cofidis és az Adós továbbiakban együtt: Felek) részére nyújtott Fapados személyi kölcsön feltételeit.
1. SZERZŐDÉSKÖTÉS
1.1 A Kölcsönszerződés – az Üzletszabályzat III. pontjában meghatározott ellenőrzéseket, és a Hitelkérelem Cofidis általi
elfogadását követően – a Kölcsönszerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.
1.2 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén, illetve annak aláírását követően írásban, illetve rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján értesíti az Adóst a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről, a Kölcsönszerződés létrejöttéről, és egyidejűleg folyósítja az Adós Kölcsönszerződésben megjelölt fizetési számlaszámára
a kölcsön összegét.
1.3 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén illetve annak aláírását követően tértivevényes levélben küldi meg a Kölcsönszerződést Adós részére. Adós kötelezi magát arra, hogy a Kölcsönszerződést átveszi. A Kölcsönszerződés jelen
pont szerinti kézbesítésére az Üzletszabályzat 3.5. pontjában leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.4 Az Adós a Kölcsönszerződés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül ingyenesen elállhat a Kölcsönszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Kölcsönszerződést, ha a Cofidis a kölcsönt már folyósította. Ez utóbbi
esetben az Adós a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon
belül köteles a Cofidis által az esetlegesen az Adós részére folyósított kölcsön(ök) összegét és a kölcsön lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Kölcsönszerződés szerint megállapított Hitelkamatot a Cofidis fizetési
számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós
az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Cofidis-nek megküldi.
2. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
2.1 A Kölcsönszerződés a Kölcsönszerződés egyedi részében megjelölt időtartamra, a kölcsön visszafizetésének futamidejére jön létre azzal, hogy az első törlesztő részlet a Kölcsönszerződés létrejöttét követő hónapban esedékes.
2.2 Az Adós által fizetendő törlesztő részletek összegét és számát a Kölcsönszerződés egyedi része tartalmazza. A törlesztő részletek havonta válnak esedékessé, az esedékesség pontos időpontját a jelen általános szerződési feltételek
5.7. és 5.8. pontjai tartalmazzák.
2.3 Az Adós bármikor jogosult a kölcsön határidő előtti teljes vagy részbeni visszafizetésére (előtörlesztés). Az előtörlesztési díj mértékét az Üzletszabályzat 4.5.10. pontja és a Cofidis Fapados Kölcsönre vonatkozó Hirdetménye
tartalmazza. Az Adós teljes előtörlesztés esetén a teljes tartozás összegének kiegyenlítésével megszüntetheti
a Kölcsönszerződést. Az Adósnak lehetősége van részbeni előtörlesztésre is a törlesztő részlet és/vagy a futamidő
módosításával. Előtörlesztés esetén a Cofidis csökkenti a hitel teljes díját – az előtörlesztett rész – vonatkozásában
a Kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Hitelkamattal, és Hitelkamaton
kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással.
2.4 Az Adós jogosult továbbá legfeljebb 5 hónapra előre előrefizetést teljesíteni, ha az ilyen előrefizetés célja, hogy
a megfizetett összeg a későbbiekben esedékessé váló törlesztő részleteket fedezze. Az előrefizetéssel érintett időszak
(hónapokban számolva) olyan hosszú, ahány törlesztő részletet az előrefizetett összeg fedez, de nem hosszabb 5 hónapnál. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy ilyen esetben a Cofidis a tőketartozás után ugyanúgy jogosult
a Hitelkamatot felszámítani, mintha a törlesztő részletek a Kölcsönszerződésben meghatározott esedékesség szerint
kerültek volna megfizetésre. A jelen pont szerinti előrefizetést az Adós írásban vagy telefonon előre, legkésőbb a befizetés napján (amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján jóváírásra kerül) köteles jelezni a Cofidis felé. Amennyiben
az Adós nem jelezte szándékát előre legkésőbb a befizetés napjáig és a beérkezett befizetés összege az esedékes
havi törlesztő részletet legfeljebb további 2 havi törlesztő részlettel haladja meg, úgy a Cofidis ezen összeget a jelen
pont szerint számolja el. Amennyiben az Adós nem jelezte szándékát előre legkésőbb a befizetés napjáig és a befizetés
összege az esedékes havi törlesztő részletet több mint 2 havi törlesztő részlet összegével haladja meg, úgy a Cofidis
a befizetett törlesztő részleteket az előtörlesztésnek a 2.3. pontban rögzített szabályai szerint számolja el, a hátralévő
futamidő változatlanul hagyásával és a törlesztő részlet összegének megfelelő csökkentésével, amelynek megtörténtéről az Adóst írásban tájékoztatja. Ha az Adós nem jelezte előre a szándékát legkésőbb a befizetés napjáig, úgy utólag
az általa teljesített befizetések jelen pont szerinti elszámolását nem vitathatja.
3. A KÖLCSÖN KÖLTSÉGEI
3.1 A Hitelkamat
3.1.1 Az Adós a folyósított kölcsönösszeg után Hitelkamat fizetésére köteles. Az Adós a kölcsön Hitelkamatát – az annuitásos kamatszámítás alapján – havonta fizeti.

A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelettel
összhangban a THM számítása az alábbi képlet segítségével történik:

A Cofidis a THM számítása során figyelembe veszi az Adós által a Kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes díjat
(ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). A Kölcsönszerződéshez nem kapcsolódik olyan szolgáltatás,
amelynek igénybevételét a Cofidis Kölcsönszerződés megkötéséhez előírná, így ennek költségeit a THM számítása során nem kell figyelembe venni. A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá a prolongálás (futamidő
hosszabbítás) költsége, a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a Kölcsönszerződésben vállalt
kötelezettség nem teljesítéséből származik.
3.1.2 A Hitelkamat változó. A Hitelkamat a tizenkét hónapos Budapesti bankközi kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar
Nemzeti Bank által a honlapján közzétett referencia-kamatlábból és kamatfelárból tevődik össze azzal, hogy a teljes
hiteldíj mutató mértéke nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki
alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.
3.1.3 A Hitelkamat a tizenkét hónapos BUBOR-hoz, mint referenciakamathoz kötött, és tizenkét hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett
naptári évet megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy
egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon) érvényes tizenkét hónapos BUBOR irányadó
az adott naptári év teljes idejére. A Hitelkamat mértékének a tizenkét hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a referencia-kamatláb
változását a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján, illetve az ügyfélforgalom számára nyitva
álló helyiségeiben kifüggesztve teszi közzé. A referencia-kamatláb változása a havi törlesztő részlet összegét befolyásolja (a referencia-kamatláb változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét) a futamidő változatlanul
hagyása mellett, azaz a fizetendő törlesztő részlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem
minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.
3.1.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Kölcsönszerződés kapcsán a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató kerül alkalmazásra. A H2F elnevezésű kamatfelár-változtatási
mutató leírását az Üzletszabályzat 4.4. pontja tartalmazza.
3.1.5 Felek megállapodnak abban, hogy a Cofidis Kölcsönszerződéseit 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja akként, hogy a Kölcsönszerződés Hitelkamatának részét képező kamatfelárat
– csak a 3 évet meghaladó futamidejű Kölcsönszerződések esetében módosítja;
– a kamatfelár-változtatásra a Kölcsönszerződés megkötésének ügyleti évét követő január 1-jét követő harmadik és
hatodik január 1-jén kerül sor, a harmadik és hatodik január 1-jét megelőző április 1-jei mutató alapján.
A kamatfelár változtatása a havi törlesztő részlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változtatási mutató változásától
függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.

3.1.6 A Cofidis nyilvántartja és honlapján, valamint az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben elérhetővé
teszi a Hitelkamat kiszámításához általa felhasznált referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási
mutatók korábbi adatait, valamint alkalmazásának időszakát.
3.2 Díjak
3.2.1 Az Adós az 5.8. pont szerinti kifejezett kérése esetén a tárgyhavi törlesztőrészletet postai készpénzátutalási megbízással (a továbbiakban: csekken), illetve a Cofidis ügyfélszolgálatán vagy olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő
készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis számlát vezet, is teljesítheti. Ezekben az esetben a Cofidis befizetésenként
az Üzletszabályzat 4.5.3. és 4.5.4. pontjaiban meghatározott szolgáltatási díjat számítja fel, amely díj a csekk befizetésével, illetve a készpénzbefizetéssel egyidejűleg esedékes. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Fapados
Kölcsönre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.2 A Kölcsönszerződés hatálya alatt az Adós által kezdeményezett szerződésmódosítás (futamidő módosítás, kamatmódosítás, törlesztő részlet vagy törlesztési mód változtatása) esetén a szerződésmódosítással felmerülő adminisztratív
költségek fedezésére az Adós az Üzletszabályzat 4.5.8. pontja szerinti szerződésmódosítási díjat köteles fizetni.
A szerződésmódosítási díj összegét a Fapados Kölcsönre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.3 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozását teljesítési idő előtt teljes egészében, vagy
részlegesen meg kívánja fizetni, úgy az Adós az Üzletszabályzat 4.5.10. pontja szerinti előtörlesztési díj megfizetésére
köteles. Az előtörlesztési díj összegét a Fapados Kölcsönre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.4 A Hitelkamat, költség vagy díj változása esetén, ha az értesítés postai úton való megküldésére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles, úgy az Adós, amennyiben ilyen értesítés megküldését kifejezetten kéri,
az értesítés előállításával és postázásával felmerülő adminisztratív költségek fedezésére az Üzletszabályzat 4.5.12.
pontja szerinti szolgáltatási díjat számítja fel. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Fapados Kölcsönre
vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.5 Amennyiben az Adós valamely, a Kölcsönszerződés alapján fennálló kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel
a Cofidisnek költsége merül fel (így különösen ha az Adós nem értesíti a Cofidist az adatai változásáról és ezzel a Cofidisnek
indokolatlan posta- vagy más költsége merül fel), továbbá, ha az Adós a Cofidistől olyan, a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó
szolgáltatás nyújtását kéri, amelyre a Cofidis a Kölcsönszerződés alapján nem köteles, és az ilyen szolgáltatás nyújtásával
a Cofidisnek költsége merül fel, úgy az Adós az Üzletszabályzat 4.5.5. pontjában meghatározott szolgáltatási díj megfizetésére
köteles. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Fapados Kölcsönre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.6 A Cofidis a dokumentum másolat készítésével, igazolások kiállításával, azok postázásával, illetve a Kölcsönszerződésben vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeket meghaladóan az Adós részéről igényelt adminisztratív feladatok
ellátásáért az Üzletszabályzat 4.5.9. pontja szerint jogosult díjat felszámítani. A jelen pont szerinti költségek fedezésére
meghatározott díj összege a Fapados Kölcsönre vonatkozó Hirdetményben kerül meghatározásra.
3.2.7 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik,
a Cofidis az Üzletszabályzat 4.5.14.2. pontja szerinti adósságkezelési díj felszámítására jogosult. Az adósságkezelési díj
mértéke a Fapados Kölcsönre vonatkozó Hirdetményében kerül meghatározásra. Az adósságkezelési díjat a Cofidis jogosult ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően,
ismételten késedelembe esik. Mivel a Cofidis a meg nem szűnt Kölcsönszerződések 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.
3.2.8 Amennyiben a Cofidis a Kölcsönszerződést a 8.1. pontban meghatározottak szerint felmondja, a Cofidis Fapados
Kölcsönre vonatkozó Hirdetményben megjelölt felmondáskor esedékes behajtási díjat számítja fel, a tartozás után pedig
a továbbiakban a Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra.
3.3 Költségek
3.3.1 A Cofidis az Adós nem szerződésszerű teljesítése esetén a küldendő értesítő és felszólító levelek postázása
kapcsán a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával összefüggésben felmerülő postaköltséget a postai díjszabálynak megfelelően az Adósra áthárítja.
3.3.2 Az Adós a szerződésszegéséből eredő költségek – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek (levelezési költség), illetékek
– az Adóst terhelik.
3.3.3 Abban az esetben, ha az Adós a jelen Kölcsönszerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesíti, a Cofidis
jogosult harmadik személyeket (így különösen, de nem kizárólag: behajtással foglalkozó magánszemély vagy társaság,
ügyvéd, ügyvédi iroda stb.) a behajtás érdekében igénybe venni, az Üzletszabályzat 4.5.14.3. pontja szerint. A behajtással felmerülő költségeket a Cofidis jogosult az Adósra áthárítani.
3.3.4 Amennyiben Adós a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön összegét túlfizeti vagy a Kölcsönszerződés
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 átutalni,
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 aktuális –
a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.
3.4 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi díj módosítható. A díjat a Cofidis jogosult
az Adós számára kedvezőtlenül is módosítani évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével.
3.5 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi költség változó. A Cofidis jogosult a költséget
annak felmerülésekor egyoldalúan módosítani, a harmadik személy által végrehajtott módosítással egyező mértékben.
4. ÉRTESÍTÉSEK
4.1 A Cofidis az Adósnak szóló írásbeli értesítéseit az Adós Kölcsönszerződésen megjelölt elektronikus levelezési (továbbiakban: e-mail) címére küldi el. A Cofidis ettől csak abban az esetben tér el, ha a vonatkozó jogszabályok postai
úton való megküldést írnak elő. Az Adós erre tekintettel kötelezi magát arra, hogy a Kölcsönszerződés fennállása
alatt végig rendelkezni fog e-mail címmel. Adós azt is vállalja, hogy e-mail címét igazolja a Cofidis részére, a Cofidis
által az Adós részére az előminősítés után küldött e-mailben leírtaknak megfelelően. Amennyiben az Adós valamely
e-mailen már megküldött értesítés postai úton való megküldését is kéri a Cofidistől, a Cofidis jogosult a Fapados
Kölcsönre vonatkozó Hirdetményében megjelölt díjat felszámítani.
A Cofidis a vonatkozó jogszabályokkal összhangban évente egyszer, illetve a Kölcsönszerződés megszűnését követően
számlakivonatot küld az Adós részére. Az Adós tudomásul veszi, hogy a részére évente egyszer küldendő számlakivonatot a Cofidis jogosult e-mail üzenetben elküldeni az Adós számára, és ebben az esetben egyidejűleg a papíralapú
számlakivonatát visszatarthatja, annak megküldését mellőzheti. Az e-mailben küldött számlakivonat formája és tartalma
megegyezik az adott időszakra vonatkozó papíralapú számlakivonatéval, azzal a kivétellel, hogy az e-mailben küldött
számlakivonat nem minősül a számviteli előírások szerinti számviteli bizonylatnak. Az e-mailben küldött kivonatot a Cofidis
emiatt „Másolat” megjelöléssel látja el. Amennyiben az Adósnak eredeti, számviteli jogszabálynak megfelelő hiteles, papír
alapú számviteli bizonylatra van szüksége, akkor azt a Cofidistől igényelheti, amelyet a Cofidis évente egyszer díjmentesen
bocsát az Adós rendelkezésére postai úton. Ezen felül a Cofidis a szerződés lejártát, vagy megszűntét követő harminc
napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. Az Adós a kimutatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől számított
60 napon belül írásban kifogást emelhet. Ennek hiányában azt az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.
4.2 A Cofidis az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettségmentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.
4.3 Az Adós öt évre visszamenőleg kimutatást kérhet – a kérés Cofidisszel történő közlését megelőző öt évre vonatkozóan – a Cofidistől a Cofidisnél végrehajtott egyedi ügyleteiről, amelyet a Cofidis legkésőbb 90 napon belül írásban
megküld az Adós részére.
5. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS VISSZAFIZETÉSE
5.1 A kölcsönt a Cofidis szabad felhasználás céljára bocsátja az Adós rendelkezésére. A kölcsön összegét a Cofidis
a Kölcsönszerződés létrejöttekor egy összegben folyósítja az Adós által a megjelölt, és a Cofidis által meghatározott
feltételek szerint igazolt fizetési számlára. A kölcsön lehívásának egyéb feltétele nincs.
5.2 A havi fizetendő törlesztő részlet összegét (amely tartalmazza az időarányosan keletkező hitelkamatot és a tőke
arányos részét) a Kölcsönszerződés egyedi része tartalmazza.
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5.3 Az Adós köteles havonta legalább a Kölcsönszerződésben megjelölt havi törlesztő részletet megfizetni. Az Adós
indokolt esetben kérheti a havi törlesztő részlet módosítását. Amennyiben a Cofidis a kérésének eleget tesz, úgy a Felek
ezzel összhangban írásban kötelesek a Kölcsönszerződést módosítani. A Kölcsönszerződés módosításáért a Cofidis
a 3.2.2. pont szerint a Fapados Kölcsönre vonatkozó Hirdetményben közzétett szerződésmódosítási díjat számítja fel.
5.4 Az Adós által törlesztett összegeket a következő sorrendben kell elszámolni: behajtás költségei, késedelmi díj/adósságkezelési díj, késedelmes adminisztrációs díjak és költségek (előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj, értesítés
díja, igazoláskiállítási vagy dokumentummásolat-megküldési díj, levelezési költség), késedelmes postai csekkes és
készpénzes befizetési díj, késedelmes biztosítási díj, késedelmes hitelkamat (késedelmi kamat), késedelmes tőketartozás, esedékes, nem késedelmes adminisztrációs díjak és költségek, csekkes és készpénzes befizetés díja, biztosítási
díj, esedékes hitelkamat, esedékes tőketartozás.
5.5 Az Adós a tárgyhavi törlesztő részletet átutalással, csoportos beszedési megbízás teljesítésére a Cofidis részére adott
felhatalmazással, illetve kivételes esetben az 5.8. pontban meghatározott fizetési módok valamelyikén teljesítheti.
5.6 A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján
jóváírásra kerül.
5.7 Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén a törlesztő részlet minden hónap 12. napján, amennyiben
ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt megelőző munkanapon esedékes. Amen�nyiben a csoportos beszedés eredménytelen, úgy a Cofidis jogosult a beszedést az adott naptári hónapban ismételten
megkísérelni. Amennyiben az Adós felhatalmazást adott csoportos beszedési megbízás teljesítésére, az Adós felelőssége, hogy addig is, amíg az Adós számlavezető bankja a felhatalmazás megadását visszaigazolja a Cofidis felé,
átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes törlesztő részleteket. A csoportos beszedési megbízást a Cofidis
először az azt követő hónapban teljesíti, amikor az Adós számlavezető bankja az adott felhatalmazást visszaigazolja.
Adós hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik,
úgy a Cofidis jogosult a havi törlesztő részleten felül a késedelmes teljes tartozást (ideértve a késedelem miatt a jelen
általános szerződési feltételek szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat, költséget) is csoportos beszedés
útján beszedni. Ebben az esetben a csoportos beszedési megbízás időpontja eltérhet a jelen pontban meghatározott
esedékességi időponttól. Cofidis a késedelmes tartozás teljes tartozás összegéről és a beszedés tervezett időpontjáról
a tervezett terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesítést küld az Adós részére.
5.8 Amennyiben az Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken teljesít, úgy
a havi törlesztő részlet minden hónap 12. napján esedékes, kivéve, ha a tárgyhó 12. napja bankszünnap, amely esetben
a fizetési határidő a bankszünnapot megelőző első munkanap. A jelen pont szerinti fizetési módozatok választása esetén
az Adós köteles a „Közlemény” rovatban feltüntetni a Kölcsönszerződésének a Kölcsönszerződésén szereplő sorszámát
(szerződésszám); az ennek elmaradásából eredő késedelemért és károkért az Adós tartozik felelősséggel.
5.9 Az Adós indokolt esetben kérheti a törlesztő részlet esedékessé válása napjának módosítását a teljes hátralévő
futamidőre. Amennyiben a Cofidis a módosításhoz hozzájárul, úgy a Felek ezzel összhangban a Kölcsönszerződést
írásban módosítják. A Kölcsönszerződés módosításáért a Cofidis a 3.2.2. pont szerint a Fapados Kölcsönre vonatkozó
Hirdetményében meghatározott szerződésmódosítási díjat számítja fel.
5.10 Az utolsó havi törlesztő részlet esedékességének napján az ezen a napon fennálló teljes tőketartozás után járó
még meg nem fizetett kamat és egyéb, még meg nem fizetett költségek, díjak is egy összegben esedékessé válnak.
Az utolsó havi törlesztő részlet és az esetlegesen meg nem fizetett, a futamidő során felmerülő díjak és költségek
összegéről a Cofidis az Adós részére írásos értesítést küldhet.
6. BIZTOSÍTÁS
6.1 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 kockázatokra
fedezetet nyújtó biztosítási csomagok között az Általános Biztosítási Feltételek szerint.
7. BANKTITOK ÉS ADATVÉDELEM
7.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelemben feltett kérdésekre adott válaszai a Hitelkérelem elbírálása céljából
szükségesek.

7.2 Egyebekben az Adóssal kötött szerződéshez és a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó szabályokat az Üzletszabályzat 6. pontja tartalmazza.
8. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
8.1 A Cofidis felmondhatja a Kölcsönszerződést, ha
a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő
biztosítékot;
b) az Adós a Cofidist megtévesztette, és ez a Kölcsönszerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
c) az Adós a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza;
d) az Adós meghal;
e) az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, oly módon, hogy
hátralékos tartozása a 2 havi törlesztő részlet összegét eléri vagy meghaladja és mulasztását felszólításra sem pótolja.
Jelen pont alkalmazása szempontjából 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
kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget.
8.2 A Kölcsönszerződés felmondásának időpontjában az Adós Kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása
lejárttá és egy összegben esedékessé válik.
8.3 A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós jogosult a Kölcsönszerződést díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, a felmondással a teljes tartozás egy összegben
esedékessé válik. A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós
– a felmondási jog gyakorlása helyett – a Kölcsönszerződésből származó követelés átütemezését, vagy a futamidő
meghosszabbítását kérheti a Cofidistől, amennyiben jövedelmi és vagyoni helyzetét figyelembe véve az egyoldalú
módosítás olyan aránytalan terhet jelent, hogy a Kölcsönszerződés teljesítése a módosított feltételek figyelembevétele
mellett nem elvárható.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1 A Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a Kölcsönszerződésből eredő követeléseit
bármely más pénzügyi intézményre engedményezni. Az engedményezés esetén az Adós – feltéve, hogy a 6. 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 Kölcsönszerződést
azonnali hatállyal felmondani.
9.2 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 tartalommal 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 Cofidis működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534
Budapest BKKP Pf. 777) gyakorol felügyeletet.
9.3 A fizetés elmulasztásának következményeit a jelen Kölcsönszerződés 3.2.5., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.3.2., 3.3.3., 5.7.,
5.8., 8.1. pontjai, illetve az Üzletszabályzat 4.5.14. és 7. pontja tartalmazza.
9.4 A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Fapados Kölcsönre vonatkozó Hirdetmény, az Üzletszabályzat, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.5 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Kölcsönszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egészben nem követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.
9.6 A jelen Kölcsönszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Kölcsönszerződés további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

HIRDETMÉNY
AZ IGÉNYELHETŐ KÖLCSÖNÖSSZEGEK, A HOZZÁJUK VÁLASZTHATÓ FUTAMIDŐK, AZ EGYES KONSTRUKCIÓKHOZ TARTOZÓ HITELKAMAT,
TELJES HITELDÍJ MUTATÓ, TELJES VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEG ÉS TELJES HITELDÍJ:
Érvényes a 2018. március 1-től igényelhető, 100 000 Ft összegre végződő hitelösszegű Fapados Kölcsön szerződésekre (a hitelkamat 0,1%-os 12 hónapos BUBOR figyelembevételével az alábbiak szerint változik):

Hitelösszeg (Ft)

Futamidő (hónap)

Törlesztőrészlet (Ft)

Kamatláb (%)

Kamatfelár (%)

THM (%)

Teljes visszafizetendő
összeg (Ft)

Teljes hiteldíj (Ft)

800 000

24

40 050

18,29

18,19

19,90

961 200

161 200

800 000

36

29 037

18,29

18,19

19,90

1 045 332

245 332

800 000

48

23 620

18,29

18,19

19,90

1 133 760

333 760

800 000

60

19 702

16,58

16,48

17,90

1 182 120

382 120

800 000

72

18 376

18,29

18,19

19,90

1 323 072

523 072

800 000

84

16 949

18,29

18,19

19,90

1 423 716

623 716

900 000

24

45 056

18,29

18,19

19,90

1 081 344

181 344

900 000

36

32 667

18,29

18,19

19,90

1 176 012

276 012

900 000

48

26 573

18,29

18,19

19,90

1 275 504

375 504

900 000

60

22 165

16,58

16,48

17,90

1 329 900

429 900

900 000

72

20 673

18,29

18,19

19,90

1 488 456

588 456

900 000

84

19 068

18,29

18,19

19,90

1 601 712

701 712

1 000 000

24

50 063

18,29

18,19

19,90

1 201 512

201 512

1 000 000

36

36 296

18,29

18,19

19,90

1 306 656

306 656

1 000 000

48

29 525

18,29

18,19

19,90

1 417 200

417 200

1 000 000

60

23 710

14,85

14,75

15,90

1 422 600

422 600

1 000 000

72

22 491

17,44

17,34

18,90

1 619 352

619 352

1 000 000

84

21 186

18,29

18,19

19,90

1 779 624

779 624

1 000 000

96

19 897

18,29

18,19

19,90

1 910 112

910 112

1 100 000

24

55 069

18,29

18,19

19,90

1 321 656

221 656

1 100 000

36

39 926

18,29

18,19

19,90

1 437 336

337 336

1 100 000

48

32 478

18,29

18,19

19,90

1 558 944

458 944

1 100 000

60

27 090

16,58

16,48

17,90

1 625 400

525 400

1 100 000

72

24 740

17,44

17,34

18,90

1 781 280

681 280

1 100 000

84

23 305

18,29

18,19

19,90

1 957 620

857 620

1 100 000

96

21 887

18,29

18,19

19,90

2 101 152

1 001 152

1 200 000

24

60 075

18,29

18,19

19,90

1 441 800

241 800

1 200 000

36

43 556

18,29

18,19

19,90

1 568 016

368 016

18/28

Kamatláb (%)

Kamatfelár (%)

THM (%)

Teljes visszafizetendő
összeg (Ft)

35 430

18,29

18,19

19,90

1 700 640

500 640

60

29 553

16,58

16,48

17,90

1 773 180

573 180

1 200 000

72

26 989

17,44

17,34

18,90

1 943 208

743 208

1 200 000

84

25 423

18,29

18,19

19,90

2 135 532

935 532

1 200 000

96

23 877

18,29

18,19

19,90

2 292 192

1 092 192

1 300 000

24

65 082

18,29

18,19

19,90

1 561 968

261 968

1 300 000

36

47 185

18,29

18,19

19,90

1 698 660

398 660

1 300 000

48

38 383

18,29

18,19

19,90

1 842 384

542 384

1 300 000

60

32 016

16,58

16,48

17,90

1 920 960

620 960

1 300 000

72

29 238

17,44

17,34

18,90

2 105 136

805 136

1 300 000

84

27 542

18,29

18,19

19,90

2 313 528

1 013 528

1 300 000

96

25 867

18,29

18,19

19,90

2 483 232

1 183 232

1 400 000

24

70 088

18,29

18,19

19,90

1 682 112

282 112

1 400 000

36

50 815

18,29

18,19

19,90

1 829 340

429 340

1 400 000

48

41 335

18,29

18,19

19,90

1 984 080

584 080

1 400 000

60

34 478

16,58

16,48

17,90

2 068 680

668 680

1 400 000

72

31 487

17,44

17,34

18,90

2 267 064

867 064

1 400 000

84

29 661

18,29

18,19

19,90

2 491 524

1 091 524

1 400 000

96

27 856

18,29

18,19

19,90

2 674 176

1 274 176

1 500 000

24

75 094

18,29

18,19

19,90

1 802 256

302 256

1 500 000

36

53 166

16,58

16,48

17,90

1 913 976

413 976

1 500 000

48

42 957

16,58

16,48

17,90

2 061 936

561 936

1 500 000

60

34 879

13,97

13,87

14,90

2 092 740

592 740

1 500 000

72

33 019

16,58

16,48

17,90

2 377 368

877 368

1 500 000

84

30 291

16,58

16,48

17,90

2 544 444

1 044 444

1 500 000

96

29 846

18,29

18,19

19,90

2 865 216

1 365 216

1 600 000

24

80 100

18,29

18,19

19,90

1 922 400

322 400

1 600 000

36

56 711

16,58

16,48

17,90

2 041 596

441 596

1 600 000

48

45 821

16,58

16,48

17,90

2 199 408

599 408

1 600 000

60

37 935

14,85

14,75

15,90

2 276 100

676 100

1 600 000

72

35 220

16,58

16,48

17,90

2 535 840

935 840

1 600 000

84

32 310

16,58

16,48

17,90

2 714 040

1 114 040

1 600 000

96

31 836

18,29

18,19

19,90

3 056 256

1 456 256

1 700 000

24

85 107

18,29

18,19

19,90

2 042 568

342 568

1 700 000

36

60 255

16,58

16,48

17,90

2 169 180

469 180

1 700 000

48

48 685

16,58

16,48

17,90

2 336 880

636 880

1 700 000

60

40 306

14,85

14,75

15,90

2 418 360

718 360

1 700 000

72

37 421

16,58

16,48

17,90

2 694 312

994 312

1 700 000

84

34 330

16,58

16,48

17,90

2 883 720

1 183 720

1 700 000

96

33 826

18,29

18,19

19,90

3 247 296

1 547 296

1 800 000

24

90 113

18,29

18,19

19,90

2 162 712

362 712

1 800 000

36

63 799

16,58

16,48

17,90

2 296 764

496 764

1 800 000

48

51 549

16,58

16,48

17,90

2 474 352

674 352

1 800 000

60

42 677

14,85

14,75

15,90

2 560 620

760 620

1 800 000

72

39 623

16,58

16,48

17,90

2 852 856

1 052 856

1 800 000

84

36 349

16,58

16,48

17,90

3 053 316

1 253 316

1 800 000

96

35 815

18,29

18,19

19,90

3 438 240

1 638 240

1 900 000

24

95 119

18,29

18,19

19,90

2 282 856

382 856

1 900 000

36

67 344

16,58

16,48

17,90

2 424 384

524 384

1 900 000

48

54 413

16,58

16,48

17,90

2 611 824

711 824

1 900 000

60

45 048

14,85

14,75

15,90

2 702 880

802 880

1 900 000

72

41 824

16,58

16,48

17,90

3 011 328

1 111 328

1 900 000

84

38 368

16,58

16,48

17,90

3 222 912

1 322 912

1 900 000

96

37 805

18,29

18,19

19,90

3 629 280

1 729 280

2 000 000

24

100 125

18,29

18,19

19,90

2 403 000

403 000

2 000 000

36

70 888

16,58

16,48

17,90

2 551 968

551 968

2 000 000

48

54 623

13,97

13,87

14,90

2 621 904

621 904

2 000 000

60

46 505

13,97

13,87

14,90

2 790 300

790 300

2 000 000

72

42 124

14,85

14,75

15,90

3 032 928

1 032 928

2 000 000

84

40 388

16,58

16,48

17,90

3 392 592

1 392 592

2 000 000

96

39 795

18,29

18,19

19,90

3 820 320

1 820 320

2 100 000

24

105 132

18,29

18,19

19,90

2 523 168

423 168

2 100 000

36

74 433

16,58

16,48

17,90

2 679 588

579 588

2 100 000

48

57 354

13,97

13,87

14,90

2 752 992

652 992

2 100 000

60

48 831

13,97

13,87

14,90

2 929 860

829 860

2 100 000

72

44 230

14,85

14,75

15,90

3 184 560

1 084 560

2 100 000

84

42 407

16,58

16,48

17,90

3 562 188

1 462 188

2 100 000

96

41 784

18,29

18,19

19,90

4 011 264

1 911 264

2 200 000

24

110 138

18,29

18,19

19,90

2 643 312

443 312

Hitelösszeg (Ft)

Futamidő (hónap)

1 200 000

48

1 200 000

Törlesztőrészlet (Ft)

19/28

Teljes hiteldíj (Ft)

Kamatláb (%)

Kamatfelár (%)

THM (%)

Teljes visszafizetendő
összeg (Ft)

77 977

16,58

16,48

17,90

2 807 172

607 172

48

60 085

13,97

13,87

14,90

2 884 080

684 080

2 200 000

60

51 156

13,97

13,87

14,90

3 069 360

869 360

2 200 000

72

46 336

14,85

14,75

15,90

3 336 192

1 136 192

2 200 000

84

44 427

16,58

16,48

17,90

3 731 868

1 531 868

2 200 000

96

43 774

18,29

18,19

19,90

4 202 304

2 002 304

2 300 000

24

115 144

18,29

18,19

19,90

2 763 456

463 456

2 300 000

36

81 521

16,58

16,48

17,90

2 934 756

634 756

2 300 000

48

62 816

13,97

13,87

14,90

3 015 168

715 168

2 300 000

60

53 481

13,97

13,87

14,90

3 208 860

908 860

2 300 000

72

48 442

14,85

14,75

15,90

3 487 824

1 187 824

2 300 000

84

46 446

16,58

16,48

17,90

3 901 464

1 601 464

2 300 000

96

45 764

18,29

18,19

19,90

4 393 344

2 093 344

2 400 000

24

120 151

18,29

18,19

19,90

2 883 624

483 624

2 400 000

36

85 066

16,58

16,48

17,90

3 062 376

662 376

2 400 000

48

65 547

13,97

13,87

14,90

3 146 256

746 256

2 400 000

60

55 806

13,97

13,87

14,90

3 348 360

948 360

2 400 000

72

50 549

14,85

14,75

15,90

3 639 528

1 239 528

2 400 000

84

48 465

16,58

16,48

17,90

4 071 060

1 671 060

2 400 000

96

47 754

18,29

18,19

19,90

4 584 384

2 184 384

2 500 000

24

123 102

16,58

16,48

17,90

2 954 448

454 448

2 500 000

36

88 610

16,58

16,48

17,90

3 189 960

689 960

2 500 000

48

67 175

13,09

12,99

13,90

3 224 400

724 400

2 500 000

60

56 993

13,09

12,99

13,90

3 419 580

919 580

2 500 000

72

52 655

14,85

14,75

15,90

3 791 160

1 291 160

2 500 000

84

50 485

16,58

16,48

17,90

4 240 740

1 740 740

2 500 000

96

48 458

17,44

17,34

18,90

4 651 968

2 151 968

2 600 000

24

128 026

16,58

16,48

17,90

3 072 624

472 624

2 600 000

36

92 155

16,58

16,48

17,90

3 317 580

717 580

2 600 000

48

69 862

13,09

12,99

13,90

3 353 376

753 376

2 600 000

60

59 272

13,09

12,99

13,90

3 556 320

956 320

2 600 000

72

54 761

14,85

14,75

15,90

3 942 792

1 342 792

2 600 000

84

52 504

16,58

16,48

17,90

4 410 336

1 810 336

2 600 000

96

50 396

17,44

17,34

18,90

4 838 016

2 238 016

2 700 000

24

132 950

16,58

16,48

17,90

3 190 800

490 800

2 700 000

36

95 699

16,58

16,48

17,90

3 445 164

745 164

2 700 000

48

72 549

13,09

12,99

13,90

3 482 352

782 352

2 700 000

60

61 552

13,09

12,99

13,90

3 693 120

993 120

2 700 000

72

56 867

14,85

14,75

15,90

4 094 424

1 394 424

2 700 000

84

54 524

16,58

16,48

17,90

4 580 016

1 880 016

2 700 000

96

52 335

17,44

17,34

18,90

5 024 160

2 324 160

2 800 000

24

137 874

16,58

16,48

17,90

3 308 976

508 976

2 800 000

36

96 853

14,85

14,75

15,90

3 486 708

686 708

2 800 000

48

72 771

11,30

11,20

11,90

3 493 008

693 008

2 800 000

60

57 522

8,56

8,46

8,90

3 451 320

651 320

2 800 000

72

56 334

13,09

12,99

13,90

4 056 048

1 256 048

2 800 000

84

53 791

14,85

14,75

15,90

4 518 444

1 718 444

2 800 000

96

52 840

16,58

16,48

17,90

5 072 640

2 272 640

2 900 000

24

142 798

16,58

16,48

17,90

3 427 152

527 152

2 900 000

36

100 312

14,85

14,75

15,90

3 611 232

711 232

2 900 000

48

75 370

11,30

11,20

11,90

3 617 760

717 760

2 900 000

60

59 577

8,56

8,46

8,90

3 574 620

674 620

2 900 000

72

58 346

13,09

12,99

13,90

4 200 912

1 300 912

2 900 000

84

55 712

14,85

14,75

15,90

4 679 808

1 779 808

2 900 000

96

54 727

16,58

16,48

17,90

5 253 792

2 353 792

3 000 000

24

133 898

6,69

6,59

6,90

3 213 552

213 552

3 000 000

36

92 208

6,69

6,59

6,90

3 319 488

319 488

3 000 000

48

71 409

6,69

6,59

6,90

3 427 632

427 632

3 000 000

60

58 967

6,69

6,59

6,90

3 538 020

538 020

3 000 000

72

53 418

8,56

8,46

8,90

3 846 096

846 096

3 000 000

84

57 633

14,85

14,75

15,90

4 841 172

1 841 172

3 000 000

96

56 615

16,58

16,48

17,90

5 435 040

2 435 040

3 100 000

24

138 361

6,69

6,59

6,90

3 320 664

220 664

3 100 000

36

95 282

6,69

6,59

6,90

3 430 152

330 152

3 100 000

48

73 790

6,69

6,59

6,90

3 541 920

441 920

3 100 000

60

60 933

6,69

6,59

6,90

3 655 980

555 980

3 100 000

72

55 199

8,56

8,46

8,90

3 974 328

874 328

3 200 000

24

142 824

6,69

6,59

6,90

3 427 776

227 776

3 200 000

36

98 355

6,69

6,59

6,90

3 540 780

340 780

Hitelösszeg (Ft)

Futamidő (hónap)

2 200 000

36

2 200 000

Törlesztőrészlet (Ft)

20/28

Teljes hiteldíj (Ft)

Kamatláb (%)

Kamatfelár (%)

THM (%)

Teljes visszafizetendő
összeg (Ft)

76 170

6,69

6,59

6,90

3 656 160

456 160

60

62 898

6,69

6,59

6,90

3 773 880

573 880

3 200 000

72

56 980

8,56

8,46

8,90

4 102 560

902 560

3 300 000

24

147 288

6,69

6,59

6,90

3 534 912

234 912

3 300 000

36

101 429

6,69

6,59

6,90

3 651 444

351 444

3 300 000

48

78 550

6,69

6,59

6,90

3 770 400

470 400

3 300 000

60

64 864

6,69

6,59

6,90

3 891 840

591 840

3 300 000

72

58 760

8,56

8,46

8,90

4 230 720

930 720

3 400 000

24

151 751

6,69

6,59

6,90

3 642 024

242 024

3 400 000

36

104 502

6,69

6,59

6,90

3 762 072

362 072

3 400 000

48

80 931

6,69

6,59

6,90

3 884 688

484 688

3 400 000

60

66 829

6,69

6,59

6,90

4 009 740

609 740

3 400 000

72

60 541

8,56

8,46

8,90

4 358 952

958 952

3 500 000

24

156 214

6,69

6,59

6,90

3 749 136

249 136

3 500 000

36

107 576

6,69

6,59

6,90

3 872 736

372 736

3 500 000

48

83 311

6,69

6,59

6,90

3 998 928

498 928

3 500 000

60

68 795

6,69

6,59

6,90

4 127 700

627 700

3 500 000

72

62 322

8,56

8,46

8,90

4 487 184

987 184

3 600 000

24

160 677

6,69

6,59

6,90

3 856 248

256 248

3 600 000

36

110 650

6,69

6,59

6,90

3 983 400

383 400

3 600 000

48

85 691

6,69

6,59

6,90

4 113 168

513 168

3 600 000

60

70 761

6,69

6,59

6,90

4 245 660

645 660

3 600 000

72

64 102

8,56

8,46

8,90

4 615 344

1 015 344

3 700 000

24

165 141

6,69

6,59

6,90

3 963 384

263 384

3 700 000

36

113 723

6,69

6,59

6,90

4 094 028

394 028

3 700 000

48

88 072

6,69

6,59

6,90

4 227 456

527 456

3 700 000

60

72 726

6,69

6,59

6,90

4 363 560

663 560

3 700 000

72

65 883

8,56

8,46

8,90

4 743 576

1 043 576

3 800 000

24

169 604

6,69

6,59

6,90

4 070 496

270 496

3 800 000

36

116 797

6,69

6,59

6,90

4 204 692

404 692

3 800 000

48

90 452

6,69

6,59

6,90

4 341 696

541 696

3 800 000

60

74 692

6,69

6,59

6,90

4 481 520

681 520

3 800 000

72

67 663

8,56

8,46

8,90

4 871 736

1 071 736

3 900 000

24

174 067

6,69

6,59

6,90

4 177 608

277 608

3 900 000

36

119 870

6,69

6,59

6,90

4 315 320

415 320

3 900 000

48

92 832

6,69

6,59

6,90

4 455 936

555 936

3 900 000

60

76 657

6,69

6,59

6,90

4 599 420

699 420

3 900 000

72

69 444

8,56

8,46

8,90

4 999 968

1 099 968

4 000 000

24

178 530

6,69

6,59

6,90

4 284 720

284 720

4 000 000

36

122 944

6,69

6,59

6,90

4 425 984

425 984

4 000 000

48

95 213

6,69

6,59

6,90

4 570 224

570 224

4 000 000

60

78 623

6,69

6,59

6,90

4 717 380

717 380

4 000 000

72

71 225

8,56

8,46

8,90

5 128 200

1 128 200

4 100 000

24

182 994

6,69

6,59

6,90

4 391 856

291 856

4 100 000

36

126 018

6,69

6,59

6,90

4 536 648

436 648

4 100 000

48

97 593

6,69

6,59

6,90

4 684 464

584 464

4 100 000

60

80 588

6,69

6,59

6,90

4 835 280

735 280

4 100 000

72

73 005

8,56

8,46

8,90

5 256 360

1 156 360

Hitelösszeg (Ft)

Futamidő (hónap)

3 200 000

48

3 200 000

Törlesztőrészlet (Ft)

Teljes hiteldíj (Ft)

4 200 000

24

187 457

6,69

6,59

6,90

4 498 968

298 968

4 200 000

36

129 091

6,69

6,59

6,90

4 647 276

447 276

4 200 000

48

99 973

6,69

6,59

6,90

4 798 704

598 704

4 200 000

60

82 554

6,69

6,59

6,90

4 953 240

753 240

4 200 000

72

74 786

8,56

8,46

8,90

5 384 592

1 184 592

4 300 000

24

191 920

6,69

6,59

6,90

4 606 080

306 080

4 300 000

36

132 165

6,69

6,59

6,90

4 757 940

457 940

4 300 000

48

102 353

6,69

6,59

6,90

4 912 944

612 944

4 300 000

60

84 520

6,69

6,59

6,90

5 071 200

771 200

4 300 000

72

76 566

8,56

8,46

8,90

5 512 752

1 212 752

4 400 000

24

196 383

6,69

6,59

6,90

4 713 192

313 192

4 400 000

36

135 238

6,69

6,59

6,90

4 868 568

468 568

4 400 000

48

104 734

6,69

6,59

6,90

5 027 232

627 232

4 400 000

60

86 485

6,69

6,59

6,90

5 189 100

789 100

4 400 000

72

78 347

8,56

8,46

8,90

5 640 984

1 240 984

4 500 000

24

200 847

6,69

6,59

6,90

4 820 328

320 328

4 500 000

36

138 312

6,69

6,59

6,90

4 979 232

479 232

4 500 000

48

107 114

6,69

6,59

6,90

5 141 472

641 472

4 500 000

60

88 451

6,69

6,59

6,90

5 307 060

807 060

4 500 000

72

80 128

8,56

8,46

8,90

5 769 216

1 269 216

4 600 000

24

205 310

6,69

6,59

6,90

4 927 440

327 440
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Kamatláb (%)

Kamatfelár (%)

THM (%)

Teljes visszafizetendő
összeg (Ft)

141 386

6,69

6,59

6,90

5 089 896

489 896

48

109 494

6,69

6,59

6,90

5 255 712

655 712

4 600 000

60

90 416

6,69

6,59

6,90

5 424 960

824 960

4 600 000

72

81 908

8,56

8,46

8,90

5 897 376

1 297 376

4 700 000

24

209 773

6,69

6,59

6,90

5 034 552

334 552

4 700 000

36

144 459

6,69

6,59

6,90

5 200 524

500 524

4 700 000

48

111 875

6,69

6,59

6,90

5 370 000

670 000

4 700 000

60

92 382

6,69

6,59

6,90

5 542 920

842 920

4 700 000

72

83 689

8,56

8,46

8,90

6 025 608

1 325 608

4 800 000

24

214 237

6,69

6,59

6,90

5 141 688

341 688

4 800 000

36

147 533

6,69

6,59

6,90

5 311 188

511 188

4 800 000

48

114 255

6,69

6,59

6,90

5 484 240

684 240

4 800 000

60

94 347

6,69

6,59

6,90

5 660 820

860 820

4 800 000

72

85 469

8,56

8,46

8,90

6 153 768

1 353 768

4 900 000

24

218 700

6,69

6,59

6,90

5 248 800

348 800

4 900 000

36

150 606

6,69

6,59

6,90

5 421 816

521 816

4 900 000

48

116 635

6,69

6,59

6,90

5 598 480

698 480

4 900 000

60

96 313

6,69

6,59

6,90

5 778 780

878 780

4 900 000

72

87 250

8,56

8,46

8,90

6 282 000

1 382 000

5 000 000

24

223 163

6,69

6,59

6,90

5 355 912

355 912

5 000 000

36

153 680

6,69

6,59

6,90

5 532 480

532 480

5 000 000

48

119 016

6,69

6,59

6,90

5 712 768

712 768

5 000 000

60

98 279

6,69

6,59

6,90

5 896 740

896 740

5 000 000

72

89 031

8,56

8,46

8,90

6 410 232

1 410 232

Hitelösszeg (Ft)

Futamidő (hónap)

4 600 000

36

4 600 000

Törlesztőrészlet (Ft)

Teljes hiteldíj (Ft)

FAPADOS KÖLCSÖN DÍJTÉTELEK:
Egyéb költségek, díjak

Mérték (Ft/alkalom)

Csekkes és készpénzes fizetés díja

1 000 Ft

Szerződésmódosítási díj (futamidő módosítás, törlesztőrészlet vagy törlesztési mód változtatása)

3 000 Ft

Dokumentum-másolat kikérésének díja, igazolás kiállítása, egyéb ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtása
(abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az Adós a Cofidis részéről másolatot, igazolást, igényel (ide nem
értve a tartozásról kiállított törlesztési táblázatot), vagy a részére e-mailen már megküldött dokumentum postai úton való
megküldését kéri, továbbá amikor az Adós egyéb, a szerződésben foglaltaktól eltérően vagy túlmenően, ügyintézésre
vonatkozó kérelmet nyújt be)

3 000 Ft

Teljes előtörlesztés, részbeni előtörlesztés

Az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának
időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet.
Az előtörlesztett összeg fél százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. Ezen költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és
a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés
időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével.
Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Adós által
teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

Levelezési költség

Nem szerződésszerű teljesítés esetén küldendő értesítő és felszólító levelek esetén: a postai díjszabályzatnak megfelelően.
Ügyleti kamat/költség/díj változása esetén, ha az értesítés megküldésére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében
nem köteles: 390 Ft / levél

Késedelmi díj / kamat

A késedelmi kamat a szerződés megszűnésekor érvényes ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt
mértéke, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszerződésre meghatározott teljes hiteldíj
mutató maximális mértéke, vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés által meghatározott egyéb maximális mérték. Amennyiben a Kölcsönszerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást nem
köteles fizetni, a késedelmi kamat mértéke évi 15%.

Adósságkezelési díj

A 2015. február 1-én vagy azt követően benyújtott Hitelkérelmek alapján létrejött, meg nem szűnt Kölcsönszerződések
esetén, amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik,
a Cofidis adósságkezelési díjat számít fel, a következők szerint:
a.) 1 000 Ft, amennyiben az Adós a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
b.) további 5 000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c.) további 7 000 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.

Behajtási díj

A Cofidis felmondáskor esedékes behajtási díjat számít fel, amelynek összege a felmondás időpontjában
– legfeljebb 300 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 30 000 Ft.
– 300 001 – 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 60 000 Ft.
– 600 001 – 900 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 90 000 Ft.
– 900 001 – 1 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 120 000 Ft.
– 1 200 001 – 1 500 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 150 000 Ft.
– 1 500 001 – 1 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 180 000 Ft.
– 1 800 001 – 2 100 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 210 000 Ft.
– 2 100 001 – 2 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 240 000 Ft.
– 2 400 001 – 2 700 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 270 000 Ft.
– 2 700 001 – 3 000 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 300 000 Ft.
– 3 000 001 – 3 300 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 330 000 Ft.
– 3 300 001 Ft és a feletti összegű fennálló tartozás esetében 360 000 Ft.
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COFIDIS AUTÓ LÍZING
A COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉNEK 2017. AUGUSZTUS HÓ 11. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ZÁRT
VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSÁHOZ
(ÉRVÉNYES A 2017. JÚLIUS 1-TŐL KÖTÖTT COFIDIS AUTÓ LÍZING SZERZŐDÉSEK ESETÉBEN)
A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely és ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Váci út
96-98., postacím: 1433 Budapest, Pf. 1140, telefon: 06-1-354-50-00, illetve 06 1 505 5000, email: infohu@cofidis.
hu, illetve kapcsolat@cofidis.hu, fő tevékenységi köre: egyéb hitelnyújtás, adatkezelési nyilvántartási azonosító:
01498) mint Lízingbeadó által a Lízingbevevő (Lízingbeadó és a Lízingbevevő továbbiakban együtt: Felek) részére
nyújtott Cofidis Autó Lízing feltételeit.
A Lízingszerződés szabályozza az abban meghatározott Lízingbevevő által a megfelelő körültekintéssel kiválasztandó Gépjárművel kapcsolatos egyes kérdéseket, a Lízingbeadó által a kiválasztott Gépjárműnek a Lízingszerződés vonatkozásában
eladóként vagy bizományosként eljáró gépjármű-kereskedéstől, illetve, amennyiben a gépjármű-kereskedés közvetítőként
jár el, a gépjármű-kereskedés Gépjármű tulajdonos megbízójától mint eladótól történő vásárlása feltételeit, valamint a Gépjárműnek a Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére történő lízingbe adását az ott meghatározott egyedi feltételekkel.
A jelen általános szerződési feltételekben nagybetűvel jelölt szavak meghatározását az Üzletszabályzat tartalmazza. Jelen
általános szerződési feltételek rendelkezései szempontjából Lízingbevevő alatt a Társ Lízingbevevőt is érteni kell, amennyiben az általános szerződési feltételek kifejezetten eltérően nem rendelkezik. Ha a Szállító és az eladó személye egymástól
eltér – amennyiben a gépjármű-kereskedés csak közvetítőként, és nem eladóként vagy bizományosként jár el – úgy a jelen
általános szerződési feltételek rendelkezései szempontjából Szállító alatt az eladót is érteni kell, kivéve, ha az általános
szerződési feltételek kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
1. A LÍZINGSZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
1.1 A Lízingbevevő a Lízingszerződés megkötésére a Lízingbeadó által rendszeresített nyomtatvány (a továbbiakban:
Hitelkérelem) megfelelő kitöltésével tesz ajánlatot. A Hitelkérelem tartalmazza a Lízingbevevő főbb azonosító adatait, a Gépjármű fontosabb adatait és a lízing részletes, egyedi feltételeit a Lízingbeadó által előírt részletességgel.
A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelemben feltett kérdésekre adott válaszai a Hitelkérelem elbírálása
céljából szükségesek. Egyebekben a Lízingbevevővel kötött szerződéshez és a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó,
a banktitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályokat a Lízingbeadó Üzletszabályzatának 6. pontja tartalmazza.
1.2 A Lízingszerződés – a Lízingbeadó Üzletszabályzata 3. pontjában meghatározott Hitelképesség ellenőrzést, és a Hitel
kérelem Lízingbeadó általi elfogadását követően – a Lízingszerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.
1.3 A létrejött Lízingszerződés alapján a Finanszírozott összeg folyósítására az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése
esetén kerülhet sor:
a) Az alábbi okmányok (eredetiben, a Lízingbeadó által megjelölt példányszámban történő) benyújtása Lízingbeadó felé:
– Hiánytalanul és hibátlanul kitöltött Lízingszerződés (tanúkkal);
– A (főszabályként a) Szállító / eladó részére teljesítendő első lízingdíj részlet átvételét igazoló elismervény;
– A Szállító / eladó által a Lízingbeadó nevére kiállított eredeti számla, amely tartalmazza a specifikációt, men�nyiséget, nettó és bruttó árat (ÁFA összeggel együtt), ITJ számot, termék számot, a Gépjármű leszállításának
időpontját, valamint a Lízingbevevő által a Szállító felé teljesített első lízingdíj részlet fizetés összegét. Ha
az eladó magánszemély, a számlát a Gépjármű adásvétele tárgyában keletkezett adásvételi szerződés pótolja;
– A hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges azonossági nyilatkozat;
– Valamennyi fél által a Gépjármű adásvétele tárgyában aláírt adásvételi szerződés (tanúkkal);
– Üzembentartói jog bejegyzése dokumentum;
– A Gépjármű forgalmi engedélye akként, hogy abban a Lízingbeadó tulajdonjoga, valamint a Lízingbevevő,
mint üzembentartó feltüntetésre került;
– Ha a Lízingbeadó előírja, benyújtott és érvényes CASCO biztosítási ajánlat, valamint a Gépjárműre megkötött,
a jogszabály által előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a 4.1 pontban meghatározottak szerint;
– Ha a Lízingbeadó előírja, készfizető kezességi szerződés (tanúkkal);
– Ha a Lízingbeadó előírja, a jelen Lízingszerződés és a kapcsolódó biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba
foglalása.
b) A Lízingbeadó Üzletszabályzatának 3.4 pontjában megjelölt személyes okmányok (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén társasági dokumentumok) bemutatása a Lízingbevevő és a Kezes részéről
(amennyiben a Lízingbeadó előírja a kezességvállalást)
c) Jövedelemigazolás bemutatása a Lízingbevevő és a Kezes részéről (amennyiben a Lízingbeadó előírja a kezességvállalást) a Lízingbeadó által meghatározott módon
A Gépjármű önerővel csökkentett vételárának a Lízingbeadó által történő tényleges kifizetését megelőzően a Lízingbe
vevő az egyedi szerződésben meghatározott (de legalább az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint minimálisan
kötelező) önerőt, mint első lízingdíj részletet fizet közvetlenül a Szállító (illetve ha nem a Szállító az eladó, úgy az eladó),
illetve felek ilyen értelmű megállapodása esetén a Lízingbeadó részére. Ezt követően a Finanszírozott összeg folyósítására a Szállító, illetve ha nem a Szállító az eladó, úgy az eladó által megjelölt számlaszámra kerül sor. A folyósításra
a jelen pontban felsorolt hibátlan dokumentumok Lízingbeadó általi hiánytalan kézhezvételétől számított 5 banki
napon belül kerül sor. Amennyiben bármelyik átadott dokumentum ellentmond a Szállító és/vagy a Lízingbevevő
által korábban beterjesztett információknak, a Lízingbeadónak jogában áll bármilyen fizetés teljesítését megtagadni;
az ebből származó károkért a Lízingbeadó nem felel.
A Lízingbeadó saját egyoldalú döntése alapján abban az esetben is kifizetheti a vételárat (átutalhatja a Finanszírozott
összeget), amennyiben a jelen pontban említett feltételek nem mindegyike teljesül.
1.4 A Lízingbeadó a Hitelkérelem elfogadása esetén illetve a Lízingszerződés aláírását követően tértivevényes levélben
küldi meg a Lízingszerződés egy-egy példányát a Lízingbevevő (és Társ Lízingbevevő, ha van) részére. Lízingbevevő
kötelezi magát arra, hogy a Lízingszerződést átveszi. A Lízingszerződés jelen pont szerinti kézbesítésére a Lízingbeadó
Üzletszabályzata 3.5. pontjában leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.5 A Lízingbevevő a Lízingszerződés Lízingbevevő általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül díjmentesen
elállhat a Lízingszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Lízingszerződést, ha a Lízingbeadó annak terhére
a Finanszírozott összeget már folyósította. Ebben az esetben a Lízingbevevő az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Finanszírozott összeget
és a Finanszírozott összeg lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Lízingszerződés szerint
megállapított Hitelkamatot a Lízingbeadó fizetési számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási (felmondási) jogot
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Lízingbevevő az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig
postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Lízingbeadónak megküldi.
2. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A Felek az egyedi szerződésben meghatározzák a lízingdíj részleteket és törlesztésük ütemezését. A lízingdíjak tőkerészt –
amely a Gépjármű szerződés szerinti árával azonos – és kamatrészt tartalmaznak. A Lízingbevevő által a lízing futamideje
során térítendő teljes tőkeösszeg megegyezik a nettó vételárnak az egyedi szerződésben rögzített önerővel (első lízingdíj
részlettel) csökkentett összegével. A kamatszámítás szabályait a 2.2 pont tartalmazza. A Lízingszerződéssel kapcsolatos
egyéb díjakat, költségeket és ráfordításokat a 2.1, illetve a 2.3-2.6 pontok határozzák meg.
2.1 A lízingdíj részletek és egyéb díjak, költségek megfizetésének módja
Jelen Lízingszerződés egyedi szerződés részén feltüntetett Lízing összeg – a Finanszírozott összeg és annak Hitel
kamatai – a jelen Lízingszerződés egyedi szerződés részén feltüntetett egymást követő havi részletekben, havi lízingdíj
részletek formájában fizetendő, a Lízingbevevő által a Lízingszerződés egyedi szerződés részén feltüntetett választása
szerinti, alábbi fizetési mód valamelyike szerint:
2.1.1 A Lízingbevevő dönthet úgy, hogy a lízingdíjat csoportos beszedési megbízás útján fizeti meg az általa megadott
fizetési számláról a Lízingbeadó fizetési számlájára, amely esetben a Lízingbevevő utasítja számlavezető bankját
a lízingdíj részletek Lízingbeadó részére történő átutalására. Amennyiben a Lízingbevevő felhatalmazást adott csoportos
beszedési megbízás teljesítésére, a Lízingbevevő felelőssége, hogy addig is, amíg a Lízingbevevő számlavezető bankja
aktiválja a felhatalmazást, átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes lízingdíj részleteket. A Lízingbevevő
hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, úgy
a Lízingbeadó a havi lízingdíj részleten felül a késedelmes teljes tartozást (ideértve a késedelem miatt a jelen általános
szerződési feltételek szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat, költséget) is csoportos beszedés útján szedje
be. A Lízingbeadó a késedelmes tartozás teljes összegéről és a beszedés tervezett időpontjáról a tervezett terhelési
napot legalább hat munkanappal megelőzően értesítést küld a Lízingbevevő részére. A csoportos beszedési megbízás
útján történő fizetési mód díjmentes.
2.1.2 A Lízingbevevő dönthet úgy is, hogy átutalással fizeti meg a havi lízingdíj részlet, illetve egyéb díjak, költségek
összegét. Ha a Lízingbevevő a Lízingbeadó számára írásban megadott, saját névre szóló fizetési számlájáról teljesíti
az utalást, a közlemény rovatban feltüntetve a szerződésszámát, úgy ezen fizetési mód díjmentes. Ha a Lízingbevevő
nem saját névre szóló, a Lízingbeadó által nem rögzített fizetési számláról utal, vagy a közlemény rovatban nem tünteti
fel a szerződésszámát, úgy a Lízingbeadó a Lízingbeadó Üzletszabályzata 4.5.2 pontja szerinti, a Kondíciós listán
feltüntetett összegű díjat számítja fel a befizetéssel felmerült ügyviteli költségei fedezésére.

2.1.3 Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevő kérésére csekket (postai készpénz átutalási megbízást) küld a Lízingbevevő részére, úgy a Lízingbeadó csekkenként, a csekk előállításával, illetve a Lízingbevevő részére postai úton való
eljuttatásával felmerülő ügyviteli költségei fedezésére a Lízingbeadó Üzletszabályzata 4.5.3 pontja szerinti, a Kondíciós
listában meghatározott mértékű díjat számít fel, amely összeg a csekken (postai készpénz átutalási megbízáson)
a Lízingbevevő által egyébként fizetendő összegen felül feltüntetésre kerül.
2.1.4 Amennyiben a Lízingbevevő a lízingdíj részletet, illetve az egyéb díjak, költségek összegét készpénzbefizetés
útján a Lízingbeadó ügyfélszolgálatán, úgy befizetésenként, a készpénzbefizetéssel felmerült adminisztratív költségek
fedezésére a Lízingbeadó Üzletszabályzata 4.5.4 pontja szerinti, a Kondíciós listában közzétett mértékű díjat köteles
a Lízingbeadó részére megfizetni.
Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén a lízingdíj részlet minden hónap 15. napján, amennyiben ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt követő munkanapon esedékes. Amennyiben
a Lízingbevevő átutalással, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken teljesít, úgy a havi lízingdíj részlet minden
hónap 15. napján esedékes.
Amennyiben a Lízingbevevő által fizetett lízingdíj részlet nem fedezi a fizetésre esedékes összeget, a Lízingbeadó által
kézhez vett összeg (az átutalás jogcímétől függetlenül) először a költségeket, majd a késedelmi kamatokat, végül
pedig a Hitelkamatokat és a tőketartozást fedezi. Más típusú fennálló tartozás esetén mindig a korábban esedékes
tartozások kerülnek törlesztésre.
2.2 A Finanszírozott összeg után fizetendő Hitelkamat és módosíthatósága
A Hitelkamat összege a következő kamatszámítási képlet szerint kerül kiszámításra:

Jelen Lízingszerződés Hitelkamata az egyedi szerződésen kerül feltüntetésre.
A Lízingszerződés Hitelkamata változó, Referencia-kamatlábból, valamint fix kamatfelárból tevődik össze. A Referenciakamatláb a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 6 hónapos BUBOR, amelyhez kapcsolódóan a Hitelkamat évente
két alkalommal kerül újraszámításra, június és december hónapok utolsó munkanapján, a fordulónapot megelőző
hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal (referencia-nap) érvényes Referencia-kamatláb alapján. A fent említett újraszámítási dátum napján a Hitelkamat a referencia-napon érvényes Referencia-kamatláb és az előzőleg megállapított
Referencia-kamatláb különbségével megegyező mértékben módosul.
Az első irányadó referencia-kamatláb a Lízingszerződés Lízingbevevő általi aláírásának napját megelőző munkanapon
közzétett referencia- kamatláb.
Nem minősül a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosításnak az, ha Referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén
a hátralévő lízingdíjak ügyleti kamatrésze és az ügyleti kamatláb mértéke a Referencia-kamatláb változása következtében automatikusan módosul. A Referencia-kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás
hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé.
A Kamatfelár fix, azt a Lízingbeadó nem módosítja.
2.3 A Lízingbevevő által szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő díjak, költségek
2.3.1 A Lízingbevevő az egyes fizetési módok esetén, a Lízingbevevő 2.1. pont szerinti választása szerint a Lízingbeadó adminisztratív költségeinek fedezésére a Kondíciós listában közzétett mértékű díjat köteles a Lízingbeadó részére megfizetni.
2.3.2 A Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződés módosítását kérni, különös tekintettel a fizetési mód megváltoztatására,
átütemezés kérésére. Lízingbeadó a Lízingbevevő által kezdeményezett és a Lízingszerződéssel kapcsolatos módosítás ellenében a módosítással összefüggésben a Lízingbevevő érdekében költségként közvetlenül felmerült módosítási díjat számít
fel, melynek összegét a Kondíciós Lista tartalmazza, és amely külön, a módosítás hatályba lépését megelőzően fizetendő.
2.3.3 A Lízingbeadó a dokumentum másolat készítésével, igazolások kiállításával, azok postázásával, illetve a Lízingszerződésben, vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeket meghaladóan a Lízingbevevő részéről igényelt adminisztratív
feladatok ellátásáért jogosult díjat felszámítani. A jelen pont szerinti költségek fedezésére meghatározott díjak a Kondíciós listában kerülnek meghatározásra.
2.3.4 A Lízingbevevő a Lízingbeadóhoz intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a lízing és járulékai
teljes vagy részleges előtörlesztésére. Előtörlesztés esetén a Lízingbeadó csökkenti a lízing teljes díját az előtörlesztett
részlet vonatkozásában a Lízingszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Hitelkamattal és
az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. A Lízingbeadó jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó,
esetlegesen felmerült méltányos és objektíven indokolható költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra
esik, amikor a hitelkamat rögzített. Ezen költségek mértéke a Kondíciós listában kerül meghatározásra.
2.4 A Lízingbevevő által nem szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő díjak, költségek
2.4.1 A Lízingbevevő a nem teljesített, vagy késedelmesen teljesített fizetés összege után késedelmi kamatot fizet
a Lízingbeadónak, amely késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat másfélszerese plusz 3 (három) százalékpont,
de legfeljebb a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/A.§-ban meghatározott teljes hiteldíj
mutató maximális mértéke.
2.4.2 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló lízingdíj fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és a Lízingbeadó a késedelmes összeg tekintetében megkezdi a belső eljárásrendje szerinti behajtási
eljárását, a késedelmes lízingdíj tartozás kezelésével felmerült adminisztratív költségek fedezésére a Lízingbeadó késedelmes lízingdíj részletre felszámított egyszeri díjat jogosult felszámítani. A késedelmes lízingdíj részletre felszámított
egyszeri díj mértéke a Kondíciós listában kerül meghatározásra, azzal, hogy a díj a késedelmes lízingdíj részlet után egy
alkalommal kerül csak felszámításra, függetlenül attól, hogy az adott késedelem meddig áll fenn.
2.4.3 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével
késedelembe esik, és a Lízingbeadó a Lízingbevevő személyes, a Lízingbeadó munkatársai általi, illetve – visszaélés
gyanúja, vagy legalább 90 napos fizetési késedelem esetén – külsős behajtó általi felkeresését látja indokoltnak, úgy
a Lízingbevevő a Lízingbeadó ezen személyes felkereséssel felmerülő ügyviteli költségeinek megtérítésére a Kondíciós
listában szereplő díj megfizetésére köteles.
A Lízingbeadó munkatársai, illetve a külsős behajtó igénybevételével járó személyes felkeresés költsége várható
mértékéről a Lízingbeadó a Kondíciós listában ad előzetes tájékoztatást.
2.4.4 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, és
ezért a Lízingbeadó a Lízingszerződést a jelen általános szerződési feltételek 7.5.1 pontjában meghatározottak szerint
felmondja, úgy a Lízingbevevő köteles szerződés felmondási díj címén a Kondíciós listában szereplő díjat megfizetni.
2.4.5 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, és
ezért a Lízingbeadó a Lízingszerződést a jelen általános szerződési feltételek 7.5.1 pontjában meghatározottak szerint
felmondja, úgy a Lízingbevevő köteles a Gépjárművet a jelen általános szerződési feltételek 7.5.2 pontja alapján vis�szaszolgáltatni, illetve a Kondíciós listában megjelölt Gépjármű visszaszármaztatási díjat és a Gépjármű értékesítésével
kapcsolatos adminisztratív díjat fizetni a Lízingbeadó részére a Lízingbeadó ügyviteli költségeinek megtérítésére.
2.4.6 Felmondás esetén a Gépjármű visszaszármaztatása és a behajtás érdekében igénybe vett közreműködők költségeit
a Lízingbeadó áthárítja; a fentiekkel összefüggésben esetlegesen felmerülő, tájékoztató jellegű, becsült költségek
összegét a Kondíciós lista tartalmazza.
2.5 A Lízingszerződés szerinti díjak és költségek módosíthatósága
2.5.1 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi díj módosítható. A díjat a Lízingbeadó jogosult
a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül is módosítani évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével.
2.5.2 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi költség változó. A Lízingbeadó jogosult a költséget
annak felmerülésekor egyoldalúan módosítani, a harmadik személy által végrehajtott módosítással egyező mértékben.
2.5.3 Lízingbeadó a díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, Lízingbevevő számára kedvezőtlen szerződésmódosításáról
annak hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal értesíti a Lízingbevevőt.
3. A GÉPJÁRMŰ KIVÁLASZTÁSA, BIRTOKBAVÉTELE, TULAJDONJOGA, HASZNÁLATA
3.1 A Gépjármű kiválasztása, birtokbavétele
3.1.1 A Gépjárművet a Lízingbevevő – a Lízingbeadó mindennemű közreműködése nélkül – saját felelősségére, megfelelő gondossággal és a Lízingbeadó által nem ismert igényei szerint választja ki, és jelöli meg a Lízingbeadónak
megvételre. A Gépjármű tulajdonságait – így különösen a Gépjármű gyártmányát, típusát, felszereltségét, vételárát és
egyéb feltételeit – kizárólag a Lízingbevevő határozza meg. Ennek megfelelően a Lízingbeadó nem vállal felelősséget
a Gépjármű tulajdonságaiért, a Gépjármű származásában, műszaki állapotában, rendeltetésszerű használatra való
alkalmasságában rejlő, vagy bármely más hibájáért és nem felel különösen a Lízingbevevő által kívánt alkalmazási
célnak való megfelelésért.
3.1.2 A Lízingszerződés hatálybalépését megelőzően a Lízingbevevő a Gépjármű Szállítójának (ha a Szállító nem az eladó, úgy az eladónak) megrendelést ad. A megrendelés tartalmazza a Gépjármű vételárát, a szállítási feltételeket,
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a felszereléseket és tartozékokat, a műszaki és egyéb specifikációkat, a garanciát, valamint a Gépjármű értékesítése
és megvásárlása szempontjából lényeges összes feltételt.
3.1.3 A Lízingbevevő addig nem veheti át a Gépjárművet a Szállítótól (vagy ha a Szállító nem az eladó, úgy az eladótól),
amíg a Gépjármű átvételét megelőzően a Lízingbevevő – saját költségén – a megfelelő hatóságnál vezetett nyilvántartásban a Lízingbeadónak a Gépjármű feletti tulajdonjogára vonatkozó bejegyzést nem záradékoltat, valamint amíg a 4.1
pontban említett felelősség (és esetlegesen: a 4.2 pontban említett CASCO) biztosítási kötvényeket nem bocsátják ki.
3.1.4 A Gépjárművet – a Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában – a Lízingbevevő veszi át a Szállítótól (ha a Szállító
nem az eladó, úgy az eladótól). A Lízingbevevő a Lízingbeadó nevében, mint annak a Lízingszerződés alapján felhatalmazott képviselője köteles saját költségére az átvételt megelőzően a Gépjárművet mennyiségileg és minőségileg átvizsgálni,
a Gépjármű sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenőrizni, valamint
minden, az üzembe helyezés és a Gépjármű üzemeltetéséhez szükséges tevékenységet elvégezni, így különösen próbautat tenni. A Lízingbevevő mindezek elmaradására a Gépjármű átadás-átvételét követően nem hivatkozhat. Az átadásátvétellel, valamint a Gépjármű átíratásával kapcsolatos valamennyi költség és díj a Lízingbevevőt terheli. Tekintettel arra,
hogy a Gépjárművet és a Szállítót (továbbá ha a Szállító nem az eladó, úgy az eladót is) a Lízingbevevő – a Lízingbeadó
mindennemű közreműködése nélkül – választotta ki, a Lízingbeadó nem felel a Szállító és/vagy az eladó nem szerződésszerű teljesítéséért, így különösen, de nem kizárólagosan annak késedelméért, nem teljesítéséért, a teljesítés lehetetlenné
válásáért, a Gépjármű származásában, műszaki állapotában, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságában rejlő,
vagy bármely más hibájáért. A Szállító és/vagy az eladó késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy nem teljesítése
esetén a Lízingbevevő az adásvételi szerződésben rögzített feltételek szerint köteles eljárni (pl.: kötbér érvényesítése).
3.2 A Gépjármű tulajdonjoga
3.2.1 A Lízingszerződés aláírásával a Lízingbeadó a Szállító és/vagy az eladó, illetve a gyártó által nyújtott garancia
értelmében a vonatkozó jogokat – a tulajdonjogot kivéve – Lízingbevevőre átruházza, Lízingbevevő pedig a kötelezettségeket – a vételár csökkentésének, a vételár részbeni vagy teljes visszafizetésének esete, és az elállási jog
érvényesítése kivételével – átvállalja Lízingbeadótól. A Gépjármű hibája esetén a Szállítóval és/vagy az eladóval, mint
a kellékszavatosság kötelezettjével szemben
a) a kijavításra és kicserélésre irányuló igényt a Lízingbevevő a Lízingbeadó képviselőjeként köteles érvényesíteni;
b) az árleszállításra és az elállásra vonatkozó igényt a Lízingbeadó köteles érvényesíteni.
A Lízingbevevő köteles értesíteni a Lízingbeadót, ha a Szállító a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá ha a Gépjármű hibáját, hiányosságát észleli. A jog- és igényérvényesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi – a Lízingbevevőt és/vagy a Lízingbeadót ért – kár
a Lízingbevevőt terheli.
3.2.2 Lízingbeadó tulajdonjogának átszállására – a Gépjármű tekintetében – a Lízingbevevő javára kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben a Lízingbeadó írásbeli nyilatkozata alapján, a lízingdíj és egyéb költségek, díjak teljes mértékben
megfizetésre kerültek. Lízingbevevő és Társ Lízingbevevő közös írásbeli kérelemmel kérhetik Lízingbeadótól – amen�nyiben a lízingdíj és egyéb költségek, díjak teljes mértékben megfizetésre kerültek –, hogy a Gépjármű tulajdonjoga
Társ Lízingbevevő javára szálljon át.
3.3 Üzemeltetés, karbantartás, garancia, szavatossági igények, felelősség
3.3.1 A Gépjárművet a Lízingbevevő saját költségén és saját kockázatára üzemelteti és a Lízingbevevő biztosítja annak rendeltetésszerű használatát. A Lízingbevevő köteles viselni és megfizetni annak esedékességekor a Gépjármű
birtoklásával, használatával, üzemeltetésével és a fenntartással kapcsolatban felmerülő összes költséget, kiadást és
jogkövetkezményt, így különösen, de nem kizárólagosan az átadás-átvétellel, valamint a Gépjármű átíratásával kapcsolatos valamennyi költséget, a biztosítással kapcsolatos önrészesedést és annak díját, a Gépjárművel és/vagy a Lízingszerződéssel összefüggő valamennyi közterhet és egyéb költséget – így különösen, de nem kizárólag a gépjárműadót
(„súlyadót”), cégautó-adót, illetéket, engedélyezési költséget, hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget –, parkolási
díjat, szabálysértés miatt a közterület-felügyelet vagy rendőrhatóság által kiszabott helyszíni bírságot, szabálysértési
bírságot, közlekedési bírságot, úthasználati díjat és valamennyi olyan kiadást, vagy jogkövetkezményt, amely ezek
késedelmes, vagy nemfizetése miatt merült fel. Amennyiben valamely költséget vagy díjat bármely okból a Lízingbeadó
fizet meg a Lízingbevevő helyett, úgy a Lízingbevevő köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére megtéríteni.
3.3.2 A Lízingbevevő biztosítja a Gépjármű használati utasításában foglaltak teljes körű betartását, valamint meg kell
tennie minden tőle elvárhatót a Gépjármű állagának, értékének megőrzése érdekében. A lízing futamideje alatt a Lízingbevevő gondoskodik a gyártó által előírt időszakos műszaki ellenőrzések elvégzéséről, valamint az esetleges
meghibásodásoknak a Gépjármű jótállási jegyében megjelölt, illetve a Gépjármű gyártójának képviselője által kijelölt
szakműhelyekben saját költségén történő kijavításáról. A Gépjárművön elvégzett minden, a Gépjármű gazdasági, vagy
funkcionális értékének csökkentése nélkül el nem távolítható változtatás a Lízingbeadó tulajdonává válik.
3.3.3 A Lízingbevevő vállalja, hogy a Gépjárművet megfelelő, üzemképes állapotban megőrzi. A túlzott igénybevétel következtében a Gépjármű megfelelő üzemképes állapotba való visszaállításával kapcsolatos összes költség Lízingbevevőt
terheli. A Gépjármű „túlzott igénybevételéből” származó károk alatt értendő többek között (a) bármilyen műszaki hiba,
meghibásodás és kár, (b) a Gépjárműnek a Lízingbevevő által történt átvételekor a Gépjárműben lévő felszerelések és
tartozékok eltávolítása (ez alól kivételt képez azonos értékű felszerelésekkel és tartozékokkal történő lecserélésük), (c) karosszéria, lökhárító, fém részek, lámpák, díszítések és fényezés sérülése, vagy repedt, illetve törött üveg ablakok, (d) belső
részek szakadása, foltok, szennyeződések, égési nyomok, túlzott mértékben elhasználódott részek, (e) hiányzó, illetve nem
biztonságos kerekek, vagy gumik (beleértve a pótkereket), a leginkább elhasználódott pontokon 1 cm profilmélységnél
kisebb futófelületű gumik, (f) a jármű üzemeltetését veszélyeztető, illetve jogszerű üzemben tartását kizáró károsodás,
vagy (g) a Gépjármű biztonsági berendezéseinek hibája, vagy túlzott mértékű káros anyag kibocsátás.
3.3.4 A Gépjármű rendes karbantartásának határain túlmenő minden változtatás (pl. a Gépjármű gázüzemre történő
átállítása, taxiként történő használata, oktatás, sport célú átalakítás) kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhető el.
3.3.5 A Lízingbeadó semmilyen felelősséget sem vállal a Gépjármű által okozott károkért, vagy balesetekért. A Gépjármű
által okozott károkért a Lízingbevevő felel a magyar jogszabályi rendelkezések értelmében. A Lízingbevevő köteles
a Lízingbeadóval szemben a Gépjármű által okozott károk miatt harmadik fél által támasztott követeléseket megtéríteni.
3.3.6 A Lízingbeadó semmilyen felelősséget sem vállal a Gépjármű meghibásodásáért, a Gépjárművet ért károkért,
vagy a Gépjármű hibáiért. A Gépjármű meghibásodásából, a Gépjárművet ért károkból, vagy a Gépjármű ellopásából,
illetve a Lízingbevevő és a Szállító közötti bármilyen vitából származó veszteségek nem érintik a Lízingbevevőnek
a Lízingbeadóval szembeni kötelezettségeit.
3.3.7 A Lízingbeadónak bármikor jogában áll a Gépjárművet előzetes bejelentés alapján megvizsgálnia. Amennyiben
egy ilyen átvizsgálás során hiányosságokra derül fény, azokat a Lízingbevevő késedelem nélkül saját költségén
köteles kijavíttatni.
3.3.8 A Lízingbevevő a Gépjárművet a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül további lízingbe, bérletbe, vagy
jogosulatlan harmadik személy használatába nem adhatja. Ugyanakkor a Lízingbevevő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással felhatalmazhatja a Lízingbevevővel állandóan együtt élő családtagjait (így
különösen: házastársát, gyermekeit, szüleit, testvéreit), hogy a Gépjárművet a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye
nélkül vezessék.
3.3.9 A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy tartózkodik az alább felsorolt magatartástól és másnak
sem ad engedélyt, hogy:
– a Gépjárművet jogosítvánnyal nem rendelkező személyek vezessék;
– a Gépjárművet rendeltetésétől eltérően használják;
– a Gépjárművet olyan formában használják, hogy az a biztosítás felmondását, vagy a biztosítási szerződés teljesítésének felfüggesztését eredményezze, vagy a gyártó garanciájának érvénytelenítésével járjon;
– a gyártó által megengedett legnagyobb vontatható terhelésnél nagyobb utánfutót vontasson;
– a Gépjárművet a Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül versenyzésre, kísérleti célokra, országúti szállításra,
taxizásra használják.
3.3.10 A Lízingbevevő késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül írásban köteles
értesíteni a Lízingbeadót bármilyen, Gépjárművel kapcsolatos rendkívüli eseményről (pl. lopáskár, töréskár). A Gépjárműben bekövetkező semmilyen (kár)esemény nem érinti a Lízingbevevő jelen Lízingszerződésből eredő kötelezettségeit.
3.3.11 Amennyiben harmadik fél a Gépjárműre követelést támaszt, a Gépjárművel kapcsolatosan bármilyen bírósági,
végrehajtási vagy foglalási eljárást indít, a Gépjármű ideiglenesen forgalomból kivonásra kerül, illetve harmadik fél
a Lízingbeadó jogait bármilyen formában sérti, vagy veszélyezteti, a Lízingbevevő késedelem nélkül köteles értesíteni
a Lízingbeadót.
4. BIZTOSÍTÁS
4.1 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
A Lízingbevevő a Gépjárműre köteles saját költségén kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni, és a biztosítási
díjat a jelen Lízingszerződésben foglalt egyéb díjakon felül közvetlenül megfizetni. A jelen Lízingszerződés időtartama
során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás folyamatos fenntartása kötelező.
4.2 CASCO biztosítás
4.2.1 Amennyiben a Lízingbeadó előírja, úgy a Lízingbevevő a Gépjárműre saját költségén teljes körű CASCO biztosítást
köt. Figyelemmel arra, hogy a Lízingbevevő biztosítási kötelezettsége a Lízingbeadó tulajdonában álló Gépjárműre
áll fenn, ezért a Lízingbevevő olyan biztosítási szerződést köteles kötni és a Lízingszerződés teljes futamideje alatt
fenntartani, amelyben társbiztosítottként a Lízingbeadó, szerződőként (díjfizetőként) pedig a Lízingbevevő kerül megjelölésre. A Lízingbeadó társbiztosított minősége alapján a teljesítés joghatályosan csak a Lízingbeadó részére történhet.
Amennyiben a Lízingbevevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést
rendkívüli felmondás útján megszüntetni.

4.2.2 Biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási kötvény társbiztosítottra vonatkozó záradékának rendelkezései
értelmében a biztosító társaság által fizetett kártérítés összegét a Lízingbeadó számláján írják jóvá. A Lízingbeadó
a 4.2.3 pontban meghatározott levonások után a kártérítési összeg fennmaradó részét a Lízingbevevőnek kifizeti,
amennyiben a Lízingbevevőnek nincs a Lízingbeadóval szemben fennálló tartozása. Amennyiben a Lízingbevevőnek
teljesítetlen fizetési kötelezettsége van, a Lízingbeadónak a 4.2.3 pontban meghatározott levonásokat eszközöli,
illetve azokon felül jogában áll bármilyen, a lízingből származó követelését kielégíteni, beleértve a lízing felmondását
a Gépjármű ésszerű javítási költségeit meghaladó összegű veszteség, rongálódás, vagy kár címén.
4.2.3 A Lízingbeadó levonja a biztosító által fizetett kártérítés összegéből a Gépjármű ésszerű javítási költségeit meghaladó kár, illetve totálkár összegét teljes mértékben ellentételező összeget. Amennyiben a károk gazdaságilag ésszerű
formában kijavíthatók, a Lízingbeadó levonja a kártérítési összegből a Lízingbeadó által a szakszerviznek közvetlenül
kifizetett, a szakszerviz által igazolt és indokolt javítási és/vagy helyreállítási költségeket.
4.2.4 A Lízingbevevő kártérítést fizet a Lízingbeadónak a biztosító társaság által fizetett összeget meghaladó költségeiért,
illetve a Lízingbeadót ért, a biztosító társaság által fizetett összeget meghaladó összegű kárért, amennyiben a kár
és a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben felhalmozott tartozása együttesen meghaladja a biztosító társaság
által fizetett összeget.
4.3 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás közös rendelkezések
4.3.1 A Lízingbevevő csak a biztosítás hatálya alá tartozó országokban használhatja a Gépjárművet. A Lízingbevevő
teljes körű pénzügyi és jogi felelősséget vállal a biztosítás hatálya alá nem tartozó eseményekből eredő károkért
(beleértve a Gépjármű üzemben tartásához szükséges okmányok hiányában történő vezetésből vagy a hatályos
jogszabályok be nem tartásából származó károkat). Ha és amennyiben a Lízingbevevő biztosításkötési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Lízingbevevő a biztosítási kötvények feltételeit megszegi, és ez a biztosítási
szerződés megszűnését eredményezi, a Lízingbeadónak jogában áll a Lízingszerződést rendkívüli felmondás
útján megszüntetni.
4.3.2 Bármilyen biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási kötvényben meghatározott önrészesedés a Lízingbevevőt terheli. Semmilyen biztosítási esemény bekövetkezése nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval
szemben fennálló kötelezettségei alól.
4.3.3 Amennyiben valamely biztosítási esemény bekövetkezik, a Lízingbevevő legkésőbb az eseményről való tudomásszerzést követő 5 munkanapon írásban köteles arról értesíteni a Lízingbeadót és a biztosító társaságot (függetlenül
attól, hogy ki felelős a biztosítási esemény bekövetkezéséért). A Lízingbevevő a kárjegyzék (vagy a rendőrségi jegyzőkönyv és/vagy a rendőrség határozatának) egy példányát legkésőbb a jegyzőkönyv és/vagy a határozat kézhezvételét
követő napon megküldi a Lízingbeadónak.
4.4 Csoportos hitelfedezeti biztosítás
4.4.1 Jelen Lízingszerződés futamidejére a Lízingbevevő a CARDIF Életbiztosító ZRt. és a CARDIF Biztosító ZRt. biztosítók
(továbbiakban: biztosítók) és a Lízingbeadó között létrejött csoportos hitelfedezeti biztosításnak a Lízingbevevőre
történő kiterjesztését kérheti. Ez esetben a Lízingbevevő a biztosítók részére a Lízingszerződés aláírásával egyidejűleg
külön-külön nyilatkozat útján kérvényezi a biztosítást és aláírásával igazolja a biztosítás feltételeinek elfogadását és
a feltételekhez való hozzájárulását.
4.4.2 A Lízingbevevő tekintetében fedezetet nyújtó csoportos biztosítási szerződések szerinti biztosítási eseményekből
eredő szolgáltatásokat a biztosítók a Lízingbeadó részére teljesítik. Abban az esetben, ha a Lízingbeadó megítélése
szerint nincs szükség a Lízingszerződés felmondására (l.: 7.5 pont), a Lízingbevevő esetleges késedelmes fizetése,
vagy egyéb teljesítetlen fizetési kötelezettségei miatti levonások után a biztosítási szolgáltatás összegének fennmaradó
részét a Lízingbeadó kifizeti a Lízingbevevő részére, illetve a Lízingbevevő írásbeli kérése esetén részleges- vagy
teljes előtörlesztésre fordítja.
5. ENGEDMÉNYEZÉS
5.1 A Lízingbevevő kijelenti, hogy a Lízingbeadó a jelen Lízingszerződés rendelkezéseinek értelmében fennálló követeléseit, illetve jogait bármilyen harmadik félre engedményezheti a Lízingbevevő hozzájárulása nélkül, a Lízingbevevő
írásbeli értesítése mellett. Az információk és adatok ilyen átadásával kapcsolatban – mint az ügyféllel szemben fennálló
követelés eladásához vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükséges adatátadással kapcsolatban – a hatályos
jogszabályi rendelkezések a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést adnak.
5.2 A Lízingbevevő írásbeli kérésének megfelelően a Lízingbeadó engedélyezheti, hogy egy megfelelő és hitelképes
harmadik fél vállalja át a Lízingszerződés rendelkezéseinek értelmében a Lízingbevevőre vonatkozó kötelezettségeket.
A Lízingbeadó a tartozásátvállalást a harmadik fél részéről biztosíték adásához kötheti. A kötelezettségek átvállalása
a lízing változatlan pénzügyi feltételek mellett történő folytatását jelenti azzal, hogy a harmadik fél lép a Lízingbevevő
helyébe. A kötelezettségek átvállalása esetén a Lízingbeadó tulajdonjogára vonatkozó záradék továbbra is a Gépjármű,
valamint a Hitelbiztosítéki nyilvántartásban marad.
6. BIZTOSÍTÉKOK
6.1 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a lízingbeadás tényét és a Lízingbevevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény szerint a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzi, melyhez szükséges,
hogy Lízingbevevő regisztrációját a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, illetve azonossági nyilatkozatát a közjegyző előtt
megtegye. A bejegyzéssel összefüggésben felmerülő közjegyzői munkadíjat és a költségtérítés összegét a Lízingbevevő
viseli. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Lízingbevevő a regisztrációját a hitelbiztosítéki nyilvántartásban
és azonossági nyilatkozatát a közjegyző előtt a jelen Lízingszerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem teszi
meg és emiatt a Lízingbeadó nem tudja a lízingbeadás tényét és a Lízingbevevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni és a Finanszírozott összeg folyósítását megtagadni. Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Lízingszerződés
hatálya alatt anélkül tesz bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozatot, hogy a bejegyzés törlésének szerződésben rögzített
feltételei fennállnának, úgy a Lízingbeadó jogosult azt indokolás nélkül elutasítani, a lízingbeadás ténye bejegyzésének
fenntartására vonatkozó nyilatkozatot tenni, és az ezzel kapcsolatos költségeinek és kárainak megtérítését a Lízingbevevővel szemben érvényesíteni, továbbá a Lízingszerződést rendkívüli felmondással megszüntetni.
6.2 A Lízingbeadó kérheti a Lízingbevevőt, hogy olyan személyt állítson, aki készfizető kezességvállalásával biztosítja
a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit. A készfizető kezes írásban, a Lízingbeadó által előírt formában arra vállal
kötelezettséget, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
sortartási kifogás nélkül, maga fog teljesíteni, függetlenül attól, hogy a Lízingbeadó először követelte-e a Lízingbevevőtől a kötelezettség teljesítését. A készfizető kezességvállalás megszűnik abban az esetben, ha a Lízingszerződés
szerinti fizetési kötelezettségek maradéktalanul teljesítésre kerültek.
6.3 A Lízingbeadó előírhatja a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval kötött ügyletére vonatkozó szerződésnek, illetve a Lízingbeadó által az ügylet kapcsán kért biztosítéki szerződésnek (a kezességi szerződésnek) a Lízingbevevő költségén történő
közjegyzői okiratba foglalását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a közjegyzői okiratba foglalásra vonatkozó
kötelezettségét a jelen Lízingszerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem teszi meg, úgy Lízingbeadó jogosult
a Lízingszerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni és a Finanszírozott összeg folyósítását megtagadni.
7. A LÍZINGSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A Lízingszerződés megszűnik:
a) a Lízingbevevő halálával vagy a Lízingbevevő jogi személy vagy egyéb gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével,
b) a Felek kölcsönös megegyezésével,
c) amennyiben a vételár kifizetésére (a Finanszírozott összeg folyósítására) a Lízingszerződés létrejöttétől számított
30 napon belül nem kerül sor,
d) amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés és csatolt mellékletei rendelkezéseinek értelmében minden kötelezettségét teljesítette, vagy
e) a Lízingbeadó felmondása esetén.
7.1 A természetes személy halála, illetve nem természetes személy jogutód nélküli megszűnése
7.1.1 Amennyiben a Lízingbevevő nem természetes személy, akkor jogutód nélküli megszűnése esetén a Lízingszerződés
az erről való, a Lízingbeadó általi tudomásszerzést követően, de a megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal
megszűnik és a Lízingbevevő tartozása – a Lízingszerződés 7.5. pontjában szabályozott, a késedelmes teljesítésre
vonatkozó rendelkezések szerint – egy összegben lejárttá és esedékessé válik. A Lízingbeadó jogosult a Gépjárművet
értékesíteni és köteles a jogutód nélküli megszűnést követően jogosulttá váló személlyel elszámolni, a 7.5 pontban
foglaltak megfelelő alkalmazásával.
7.1.2 A Lízingbevevő halála esetén a Lízingszerződés a Lízingbeadónak a halál tényéről való tudomásszerzését követően,
de a halál időpontjára visszamenőleges hatállyal megszűnik és a Lízingbevevő tartozása – a Lízingszerződés 7.5. pontjában szabályozott, a késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezések szerint – egy összegben lejárttá és esedékessé
válik, kivéve, ha a lentiek szerint a Lízingbevevő természetes személy örökösére szállnak át a Lízingszerződés alapján
gyakorolható jogok, és kötelezettségek. A Gépjármű birtokosa köteles a Lízingbeadót haladéktalanul megkeresni.
Amennyiben a természetes személy Lízingbevevő halála esetén a jogerős hagyatékátadó végzés (vagy bírósági határozat)
alapján a Lízingszerződésből származó jogok és kötelezettségek gyakorlására, illetve teljesítésére természetes személy
örökös jogosulttá, illetve kötelezetté válik, a Lízingszerződés nem szűnik meg. Ebben az esetben az örökösre átszállnak
a Lízingszerződés alapján gyakorolható jogok és terhelik a Lízingszerződésből eredő kötelezettségek.
7.2 A Lízingszerződés közös megegyezéssel történő megszűnése
A Lízingbeadó és a Lízingbevevő a Lízingszerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, amely esetben a közös
megegyezésben foglaltak szerint járnak el.
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7.3 A vételár kifizetésére (a Finanszírozott összeg folyósítására) a Lízingszerződés létrejöttétől számított 30 napon belül
nem kerül sor.
Amennyiben a Finanszírozott összeg folyósítására valamely, a Lízingbeadónak fel nem róható okból a Lízingszerződés
létrejöttétől számított 30 napon belül nem kerül sor – így különösen azért, mert valamely, a jelen általános szerződési
feltételek 1.3 pontjában felsorolt feltétel nem teljesült –, úgy a Lízingbeadó szabadul a Lízingszerződésben foglalt
kötelezettségei alól, a Lízingszerződés megszűnik és a Felek elszámolnak egymással.
7.4 A Lízingszerződés megszűnése teljesítéssel
Amennyiben a Lízingbevevő valamennyi kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett, a Lízingbevevő megszerzi
a Gépjármű tulajdonjogát a 3.2.2 pontban foglaltak szerint, és a Lízingszerződés teljesítéssel szűnik meg. Ez esetben
a Lízingbeadó írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogy hozzájárul a lízingbeadás tényének a Hitelbiztosítéki nyilvántartásból való törléséhez, továbbá a Lízingbeadó biztosítja a Lízingbevevőnek a forgalmi engedélyben nevére bejegyzett tulajdonjog törléséhez és az új törzskönyv kiadásához szükséges lízingbeadói nyilatkozatokat, illetve megküldi
a törzskönyvet a Lízingbevevő részére.
7.5 Lízingbeadó rendkívüli felmondása, a Gépjármű visszaszármaztatása, értékesítése
7.5.1 Rendkívüli felmondás
A Lízingbeadónak jogában áll a Lízingbevevő részére küldendő írásbeli nyilatkozattal a Lízingszerződést rendkívüli
felmondás útján megszüntetni az alábbi esetekben:
– amennyiben a Lízingbevevő a számára előírt együttműködési, tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, a lízing fedezetével, céljának megvalósulásával vagy biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot, vagy
a Lízingbeadó által előírt intézkedéseket akadályozza, azok teljesítésében nem működik közre, vagy
– amennyiben a Lízingbevevő valótlan adatszolgáltatással, tények, adatok eltitkolásával a Lízingbeadót megtéveszti,
feltéve, hogy ez a Lízingbeadó jogainak gyakorlását, ideértve különösen a Lízingbevevővel szemben fennálló
követelés érvényesítését jelentős mértékben megnehezíti, vagy
– amennyiben a Lízingbevevő az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, feltéve,
hogy ez a Lízingbeadó jogainak gyakorlását, ideértve különösen a Lízingbevevővel szemben fennálló követelés
érvényesítését jelentős mértékben megnehezíti, vagy
– amennyiben a Lízingbevevő a szavatossági jogainak érvényesítésére irányuló kötelezettségének a Lízingbeadó
ezirányú felhívására sem tesz eleget, vagy
– amennyiben a Lízingbevevő a Lízingbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a Lízingszerződésnek egyébként nem megfelelő használatot, vagy
– amennyiben a Gépjárművet ellopták, tönkretették, olyan mértékben megrongálták, hogy az ésszerű költségszint
mellett nem javítható, vagy
– amennyiben a lízing megfizetésének biztosítékául szolgáló Gépjármű végérvényesen kikerül a Lízingbevevő
rendelkezése alól, veszélyeztetve ezzel a lízing visszafizetését, vagy
– amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségének egymást követő két alkalommal
maradéktalanul nem tesz eleget, és mulasztását a Lízingbeadó által megküldött írásbeli, a jogkövetkezményekre
figyelmeztető felszólítás ellenére sem pótolja annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagy
– amennyiben a Lízingbevevő a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza, vagy
– amennyiben a Lízingbevevő vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása
közvetlenül veszélyezteti a Lízingbevevő kötelezettségének a teljesítését, vagy
– amennyiben a nem természetes személy Lízingbevevővel szemben jogerős határozat alapján felszámolási, vagy
törlési eljárás indult.
Felmondás esetén az összes hátralévő lízingdíj részlet tőkerészének összege lejártnak és azonnal megfizetendőnek
minősül. Amennyiben a Lízingszerződés bármely ok miatt kerül a futamidő lejárta előtt felmondásra, úgy Lízingbevevő
a már esedékessé vált, de ki nem egyenlített lízingdíj részletek, a hátralevő lízingdíj részletek tőkerészének összegén, a késedelmi kamattartozáson, a felmerült díjon felül köteles a Gépjármű visszaszolgáltatásával kapcsolatos
valamennyi, a Kondíciós listában nevesített, harmadik személy közreműködésével felmerült költséget (a Gépjármű
elszállíttatásával, tárolásával, műszaki állapot felmérésével, az újra értékesítéssel kapcsolatban felmerült költséget)
megtéríteni, illetve a Lízingbeadó által kivetett szerződés felmondási díjat, Gépjármű visszaszármaztatási díjat és
a Gépjármű értékesítésével kapcsolatos adminisztratív díjat fizetni, a jelen általános szerződési feltételek 2.4.4-2.4.6
pontjában, illetve a Kondíciós listában meghatározottak szerint.
7.5.2 A Gépjármű átadása
7.5.2.1 A Lízingszerződés felmondása esetén a Lízingbevevőnek a Gépjárműhöz fűződő használati és rendelkezési joga megszűnik és a Lízingbevevőnek a Gépjárművet annak összes tartozékával és felszerelésével, valamint okmányával együtt át kell
adnia a Lízingbeadónak, illetve a Lízingbeadó által megnevezett személynek, a Lízingbeadó által megjelölt helyen és időben.
7.5.2.2 A Lízingbevevő együttműködése esetén a Lízingbeadó, vagy a Lízingbeadó megbízottja a Gépjármű feletti
rendelkezési jogot átveszi. Amennyiben a Gépjármű átadására nem kerül sor, vagy ha a Gépjármű feletti rendelkezési

jog átvétele sikertelen marad, a Lízingbeadónak jogában áll Lízingbevevő ellen feljelentést tenni és a Gépjármű forgalomból történő kivonása iránt intézkedni, illetve a Gépjármű birtoka, a Gépjármű feletti rendelkezési jog megszerzése
és kártérítés iránt jogi eljárást indítani.
7.5.3 A Gépjármű értékesítése
7.5.3.1 A Lízingbeadónak jogában áll a Gépjárművet értékesíteni, hogy kártérítési követelését közvetlenül a Gépjármű
értékesítéséből befolyó összegből fedezze. A Lízingbeadó a Gépjárművet főszabály szerint nyilvános árverésen értékesíti, amely esetben a kikiáltási ár a Lízingbeadó által igénybe vett független értékbecslő által meghatározott ár.
Amennyiben a Gépjárműre vonatkozóan a kikiáltási áron nem érkezik érvényes ajánlattétel, a Lízingbeadó jogosult
a kikiáltási árat mindaddig csökkenteni, amíg a Gépjárműre vonatkozóan érvényes ajánlattétel nem érkezik. Ettől
eltérően a Lízingbeadó a Gépjárművet nyilvános értékesítésen kívül akkor értékesíti, amennyiben a Lízingbevevő
a Lízingbeadó által javasolt vételárhoz írásbeli beleegyezését adja.
7.5.3.2 A Lízingbeadónak jogában áll, hogy a Gépjármű értékesítéséből befolyó összeget az alábbi célokra fordítsa:
– a Lízingbeadónak az értékesítéssel, a végrehajtással, a Lízingszerződés megszegésével összefüggésben felmerült
költségeire, illetve az ezzel összefüggésben kivetett díjakra, a 7.5.1 pontban meghatározottak szerint;
– a késedelmi kamatokra és korábban esedékessé vált, de meg nem fizetett Hitelkamatokra;
– lízingdíj és egyéb díj, költség hátralékokra;
– felmondással esedékessé vált hátralévő teljes tőketartozás összegére.
7.5.3.3 Amennyiben a Gépjármű vételára meghaladja a Lízingbevevő tartozását, a Lízingbevevő részéről a Lízingbeadó felé fennálló összes tartozásnak a Gépjármű vételárából történő levonását követően a Lízingbeadó a vételárból
fennmaradó összeget átutalja a Lízingbevevő részére. Amennyiben az elszámolás alapján a Lízingbevevőnek áll fenn
fizetési kötelezettsége a Lízingbeadóval szemben, úgy a Lízingbevevő a Lízingbeadónak a különbözet megfizetésére
vonatkozó felszólítását követő 8 napon belül köteles az ott feltüntetett összeget a Lízingbeadó részére megfizetni.
7.5.3.4 Amennyiben a Lízingszerződést a Lízingbeadó azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Gépjármű megsemmisült, vagy a biztosító gazdasági totálkárt állapít meg, vagy a Gépjárművet ellopták (lopáskár), a Lízingbeadó nem
köteles a Gépjárművet másikkal helyettesíteni, és amennyiben a Lízingbeadó követelése a biztosítási kárrendezésből
nem térül meg, úgy a fennmaradó részt a Lízingbevevő tartozik megfizetni a Lízingbeadó részére.
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1 Amennyiben a Lízingszerződés valamely rendelkezése vagy annak része érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem
érinti a szerződés többi részének érvényességét, feltéve, hogy a szerződés az érvénytelen kikötés nélkül is teljesíthető.
8.2 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Lízingszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egészben
nem követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.
8.3 A Lízingbevevő a Lízingbeadó magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát személyesen, telefonon, postai úton, telefaxon, illetve az erre a célra üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül,
azonosításra alkalmas tartalommal terjesztheti elő, a Lízingbeadó 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 Lízingbeadó 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 Lízingszerződés kapcsán felmerült viták rendezésére a Szentendrei
Járásbíróság illetékességét kötik ki.
A Lízingbeadó működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím:
1534 Budapest BKKP Pf. 777) gyakorol felügyeletet.
8.4 Amennyiben valamely kérdésben az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy a Kondíciós Lista, ha
a Kondíciós lista sem tartalmaz rendelkezést, úgy a jelen általános szerződési feltételek, ha az általános szerződési feltételek sem tartalmaz rendelkezést, úgy a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak.
Az egyes dokumentumok közötti esetleges eltérés esetén elsődlegesen az egyedi szerződés, majd a Kondíciós lista,
majd az általános szerződési Feltételek, majd a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak.
A Lízingszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény rendelkezései és az egyéb
vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazandóak.
8.5 Felek a jelen Lízingszerződést annak átolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
az egyedi szerződésen feltüntetett napon jóváhagyólag aláírták.

A COFIDIS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN
2018. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367,
céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék 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 nyilvántartási azonosító: 01498, továbbiakban: Cofidis) által
az Adós (Cofidis és az Adós továbbiakban együtt: Felek) részére nyújtott Cofidis Felhasználási célhoz nem kötött
személyi kölcsön (a továbbiakban: Személyi kölcsön) feltételeit.
1. SZERZŐDÉSKÖTÉS
1.1 A Cofidis a jelen hitelszerződésben (továbbiakban: Hitelszerződés) rögzített feltételek szerint felhasználási célhoz
nem kötött kölcsönt nyújt az Adós részére, az Adós által írásban megjelölt fizetési számla javára történő átutalás útján.
1.2 A Hitelszerződés – az Üzletszabályzat III. pontjában meghatározott ellenőrzéseket, és a Hitelkérelem Cofidis általi
elfogadását követően – a Hitelszerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.
1.3 A jelen Hitelszerződés alapján az 1.1. pontban meghatározott személyi kölcsön nyújtásán túl, a Cofidis egyidejűleg
Hitelkeretet (rendelkezésre tartott kölcsönt) tart az Adós rendelkezésére úgy, hogy az Adós az 1.1. pontban meghatározott fogyasztási kölcsön összegéhez a felfelé legközelebb eső, a Cofidis Személyi kölcsönre vonatkozó Hirdetményben
meghatározott összegű Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére jogosult szabad felhasználású kölcsön, vagy
tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez fogyasztási kölcsön
folyósítását kérni a jelen általános szerződési feltételekben foglalt feltételek szerint.
1.4 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén, illetve annak aláírását követően írásban, illetve rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján értesíti az Adóst a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről, a Hitelszerződés
létrejöttéről.
1.5 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén illetve annak aláírását követően tértivevényes levélben küldi meg a Hitelszerződést az Adós részére. Adós kötelezi magát arra, hogy a Hitelszerződést átveszi. A Hitelszerződés jelen pont
szerinti kézbesítésére az Üzletszabályzat 3.5. pontjában leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.6 A Cofidis fenntartja a jogot arra, hogy a Hitelkérelmet elutasítsa. Az elutasítást a Cofidis nem köteles indokolni.
1.7 Az Adós a Hitelszerződés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül díjmentesen elállhat a Hitelszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Hitelszerződést, ha a Cofidis annak terhére a kölcsön(ök)et
már folyósította. Ebben az esetben az Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a kölcsön(ök) összegét és a kölcsön(ök) lehívásának
időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Hitelszerződés szerint megállapított Hitelkamatot a Cofidis
fizetési számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon
a Cofidis-nek megküldi.
1.8 A Hitelkérelem alapján a Cofidis által az Adós rendelkezésére bocsátott hitelkeret az Adós által a Cofidis Személyi
kölcsönre vonatkozó Hirdetményében meghatározott hitelkeretek közül megjelölt összegű hitelkeret, vagy annál kisebb
összegű hitelkeret lehet, kivéve, ha az Adós előzetesen írásban akként nyilatkozott, hogy a Cofidis eltérő tartalmú, az igényeltnél kisebb összegű hitelkeretre történő elfogadását lényeges kérdésben eltérőnek és ily módon új ajánlatnak tekinti,
és ez esetben a Hitelszerződés nem jön létre. Ilyen nyilatkozat hiányában, ha a Cofidis a Hitelkérelemben 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, és a Cofidis
a folyósítani kért kölcsönösszeget, de legfeljebb a Cofidis által megítélt Hitelkeret összegével megegyező kölcsönösszeget
utal át az Adós (Adóstárs) által a Hitelszerződésben megjelölt fizetési számlára.
Amennyiben a kölcsön összegét az Adós részben vagy egészben a Hitelszerződés előkészítésében vagy megkötésében
résztvevő közreműködő által értékesített termék, vagy általa nyújtot szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére fordítja,
és az értékesítő, illetve a szolgáltatás nyújtója az Adóssal kötött szerződés teljesítésével késedelembe esik, vagy a szerződés hibás teljesítése a termék rendeltetésszerű használatát, illetve a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevételét
lehetetlenné teszi, és az Adós késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek az értékesítő, illetve
a szolgáltatás nyújtója nem tett határidőben eleget, az Adós a Hitelszerződés alapján esedékessé váló törlesztést az

igénye kielégítéséig visszatarthatja. A visszatartási időszakra nem számítható fel Hitelkamat és a Hitelkamaton kívüli
ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget. A visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülményekről
az Adós papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatni köteles a Cofidis-t. A visszatartási jog a tájékoztatást
követően illeti meg az Adóst. Az Adós kötelezi továbbá magát arra, hogy a visszatartási jog gyakorlását megalapozó
körülmények megszűnésekor, erről haladéktalanul értesíti a Cofidist, és a Hitelszerződés alapján esedékessé váló
fizetéseit teljesíti. Az Adós ugyanakkor tudomásul veszi, hogy ha a Hitelszerződés alapján esedékessé váló fizetéseit
teljesíti, úgy a visszatartási időszak az Adós ezirányú külön értesítése nélkül is megszűntnek minősül. Amennyiben
a Hitelkeret ismételt felhasználására a Felek a jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti külön megállapodása alapján az ott meghatározott feltételek szerint vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetése
céljából kerül sor, a jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.
1.9 Amennyiben a kölcsön összegét az Adós részben vagy egészben a Hitelszerződés előkészítésében vagy megkötésében résztvevő közreműködő által értékesített termék, vagy általa nyújtot szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére
fordítja és az Adós a termék értékesítőjével, vagy szolgáltatás nyújtójával kötött szerződéstől eláll, egyúttal jogosult
elállni a Hitelszerződéstől is. Az elállás alapján a Cofidis azonnal köteles az Adósnak visszafizetni az Adós által addig
kifizetett összeget. A Cofidis az Adóstól az elállásra, illetve az eredeti állapot helyreállítására tekintettel kamatot,
költséget, kártérítést nem követelhet. Amennyiben a Hitelkeret ismételt felhasználására a Felek a jelen általános
szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti külön megállapodása alapján az ott meghatározott feltételek szerint vásárlás
vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetése céljából kerül sor, az Adóst megilleti a külön megállapodástól
való jelen pont szerinti elállás joga.
2. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
2.1 A Hitelszerződésben megjelölt kölcsön futamideje, és a törlesztő részlet összege a Hitelszerződésen kerül feltüntetésre. A Hitelszerződés létrejöttét követően a Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére igényelt szabad
felhasználású kölcsön, vagy tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez igényelt
fogyasztási kölcsön futamidejét és a törlesztő részletek összegét a jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja
szerinti külön megállapodás tartalmazza, illetve annak értéke, szabad felhasználású kölcsön esetében a mellékelt
Hirdetményben is feltüntetésre kerül azzal, hogy az első törlesztő részlet a Hitelszerződés létrejöttét (vagy ha
ez későbbi, a kölcsönösszeg folyósítását) követő hónapban esedékes. A Hitelkeret terhére folyósított szabad felhasználású kölcsön esetében a futamidőt a jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti külön megállapodás
tartalmazza, illetve a futamidő a kölcsön esetében a mellékelt Hirdetményben is feltüntetésre kerül.
2.2 A Hitelszerződés egyidejűleg Hitelkeretnek (rendelkezésre tartott kölcsönnek) minősül, mégpedig úgy, hogy az Adós
a Hitelszerződésben meghatározott eredeti teljes kölcsönösszeghez a felfelé legközelebb eső, a melléklet Hirdetményben meghatározott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére, a visszafizetett tőkerész erejéig jogosult egyfelől
szabad felhasználású kölcsönök, illetve a későbbiekben a visszafizetett kölcsön tőkeösszegének részben vagy egészben történő, ismételt folyósítását kérni a jelen általános szerződési feltételek szerinti feltételekkel (rulírozás), másfelől
a Felek külön megállapodása esetén a visszafizetett tőkerészt az ott meghatározott feltételek szerint vásárlás vagy
igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetésére felhasználhatja. A folyósított kölcsön visszafizetése a Felek
közötti jogviszonyt tehát nem szünteti meg, az Adós bármikor jogosult a már visszafizetett tőkeösszeg lehívását
a jelen általános szerződési feltételek szerint újra igényelni.
2.3 A Hitelkeret (kölcsönösszeg) rendelkezésre tartásának időtartama határozatlan.
3. A HITEL KÖLTSÉGEI
3.1 A Hitelkamat
3.1.1 Az Adós a Hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg után Hitelkamat fizetésére köteles.
3.1.2 A Hitelszerződésben megjelölt kölcsön, illetve a Hitelszerződés létrejöttét követően a hitelkeret (rendelkezésre tartott
kölcsön) terhére igényelt tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez igényelt fogyasztási
kölcsön Hitelkamata fix, mértéke a Hitelszerződésen, illetve a jelen általános szerződési feltételek 5.5 pontja szerinti
külön megállapodáson kerül feltüntetésre és mértéke megegyezik a teljes hiteldíjmutatóval (THM-mel). Az Adós a köl-
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csön Hitelkamatát – az annuitásos kamatszámítás alapján – havonta fizeti, a jelen pont szerinti esetben a Hitelkamat
számítása az alábbi képlet szerint történik:

A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelettel
összhangban a THM számítása a jelen 3.1.2. pont szerinti esetben az alábbi képlet segítségével történik:

A Cofidis a THM jelen pont szerinti számítása során figyelembe veszi az Adós által a Hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). A Hitelszerződéshez nem kapcsolódik olyan
szolgáltatás, amelynek igénybevételét a Cofidis a Hitelszerződés megkötéséhez előírná, így ennek költségeit a THM
számítása során nem kell figyelembe venni. A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá a prolongálás
(futamidő hosszabbítás) költsége, a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a Hitelszerződésben
vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik.
3.1.3 Amennyiben az Adós a rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére szabad felhasználású kölcsönt igényel, úgy a Hitelkamat változó, mértéke a rendelkezésre tartott Hitelkeret függvényében a mellékelt
Hirdetmény 1.B. sz. mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint kerül meghatározásra.
Az Adós a folyósított kölcsönösszeg után felszámított Hitelkamatot havonta fizeti.
A Hitelkamat kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:

napok száma = két pénzügyi esemény között eltelt napok száma (pl. két zárás között)
A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelettel
összhangban a THM számítása az alábbi képlet segítségével történik:

A Cofidis a THM számítása során figyelembe veszi az Adós által a Hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). A Hitelszerződéshez nem kapcsolódik olyan szolgáltatás, amelynek
igénybevételét a Cofidis Hitelszerződés megkötéséhez előírná, így ennek költségeit a THM számítása során nem kell
figyelembe venni. A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége,
a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a Hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik. A rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) esetében a THM kiszámításánál
a következő számítási módszert kell alkalmazni:
– a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni;
– a Hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb törlesztő részletet (a havi minimum fizetendő törlesztő részletet) kell figyelembe venni;
– mivel a Hitelszerződés több lehívási időpontot tartalmaz, ezért a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni;
– mivel a Hitelszerződés alapján a Hitelkamat mértéke változó, de annak mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert Hitelkamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig;
– mivel a Hitelszerződés szerint a Hitelkamat az első időszakra rögzített kamat, és a Cofidis ezt követően új Hitelkamatot fog megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazít a megállapodás szerinti mutatóhoz, a rögzített
kamatozású időszakot követően a megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén
alapuló kamattal, mint változatlan Hitelkamattal kell számolni.
3.1.4 A Hitelkamat a 3.1.2. pont szerinti kölcsönök esetében fix, a 3.1.3. pont szerinti kölcsönök esetében változó.
A változó Hitelkamat a hat hónapos Budapesti bankközi kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar Nemzeti Bank által
a honlapján közzétett referencia-kamatlábból és fix kamatfelárból tevődik össze, azzal, hogy Hitelkamat nem haladhatja
meg a Cofidis Személyi kölcsönre vonatkozó Hirdetmény 1.A. melléklete szerinti, az érintett naptári félévet megelőző
hónap első napján érvényes jegybanki alapkamathoz viszonyított kamat meghatározási mód szerinti Hitelkamatot,
a teljes hiteldíjmutató mértéke pedig nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján
érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.
3.1.5 A 3.1.3. pont szerinti változó Hitelkamat a hat hónapos BUBOR-hoz, mint Referencia-kamathoz kötött, és 6
hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától június 30., illetve július 1.
napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári félévet megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2
nappal (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző
munkanapon) érvényes hat hónapos BUBOR irányadó az adott naptári félév idejére. A Hitelkamat mértékének a hat
hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben
teszi közzé. A referencia-kamatláb módosulása a havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegét befolyásolja
(a referenciakamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), az adott kölcsönre vonatkozó
futamidő változatlanul hagyása mellett.
3.1.6 A Cofidis nyilvántartja és honlapján elérhetővé teszi a Hitelkamat kiszámításához általa felhasznált referenciakamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatait, valamint alkalmazásának időszakát.
3.2 Díjak
3.2.1 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 2500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c) további 3500 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. Az adósságkezelési díj összege magában
foglalja a késedelmi kamatot.
3.2.2 Az Adós a jelen általános szerződési feltételek 5.13. pontja szerinti kifejezett kérése esetén a tárgyhavi
törlesztőrészletet postai készpénzátutalási megbízással (a továbbiakban: postai csekken), illetve a Cofidis ügyfélszolgálatán vagy olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis számlát vezet, is
teljesítheti. Ezekben az esetekben a Cofidis befizetésenként az Üzletszabályzat 4.5.3. és 4.5.4. pontjaiban meghatározott szolgáltatási díjat számítja fel, amely díj a csekk befizetésével, illetve a készpénzbefizetéssel egyidejűleg esedékes.
A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Cofidis Személyi kölcsönre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
3.2.3 Amennyiben az Adós valamely, a Hitelszerződés alapján fennálló kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel
a Cofidisnek költsége merül fel (így, ha az Adós nem értesíti a Cofidist az adatai változásáról és ezzel a Cofidisnek
indokolatlan posta- vagy más költsége merül fel), továbbá, ha az Adós a Cofidistől olyan, a Hitelszerződéshez kapcsolódó szolgáltatás nyújtását kéri, amelyre a Cofidis a Hitelszerződés alapján nem köteles, és az ilyen szolgáltatás
nyújtásával a Cofidisnek költsége merül fel, úgy az Adós az Üzletszabályzat 4.5.5. pontjában meghatározott szolgáltatási díj megfizetésére köteles. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összegét a Cofidis Személyi kölcsönre vonatkozó
Hirdetmény tartalmazza.
3.2.4 Amennyiben az Adós legalább 2 havi minimális törlesztő részlettel késedelembe esik, és ezért a Cofidis a Hitelszerződést felmondja, úgy Adós köteles felmondáskor esedékes behajtási díj címén az alábbi összeget megfizetni:
– legfeljebb 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 20 000 Ft;
– 200 001 – 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 40 000 Ft.
– 400 001 – 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 60 000 Ft.
– 600 001 – 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 80 000 Ft.
– 800 001 – 1 000 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 100 000 Ft.
– 1 000 001 – 1 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 120 000 Ft.
– 1 200 001 – 1 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 140 000 Ft.
– 1 400 001 – 1 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 160 000 Ft.
– 1 600 001 – 1 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 180 000 Ft.
– 1 800 001 Ft és a feletti összegű fennálló tartozás esetében 200 000 Ft.
3.2.5 A késedelmi kamat a szerződés megszűnésekor érvényes ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt
mértéke, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszerződésre meghatározott teljes hiteldíj
mutató maximális mértéke, vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés által meghatározott egyéb maximális

mérték. Amennyiben a Kölcsönszerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást nem köteles
fizetni, a késedelmi kamat mértéke évi 15%.
3.3 Költségek
3.3.1 A Cofidis az Adós nem szerződésszerű teljesítése esetén a küldendő értesítő és felszólító levelek postázása
kapcsán a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával összefüggésben felmerülő postaköltséget a postai díjszabálynak megfelelően az Adósra áthárítja.
3.3.2 Az Adós a szerződésszegéséből eredő költségek – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek (levelezési költség),
illetékek – az Adóst terhelik.
3.3.3 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, az Üzletszabályzat 4.5.14.3. pontja szerint. A behajtással
felmerülő költségeket a Cofidis jogosult az Adósra áthárítani.
3.3.4 Amennyiben Adós a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön összegét túlfizeti és így az egyenlege 2 (két)
hónap időtartamot meghaladóan pozitív lesz vagy a Hitelszerződés bármely okból megszűnik, 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 átutalni,
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 aktuális –
a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.
3.4 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi díj módosítható. A díjat a Cofidis jogosult az Adós
számára kedvezőtlenül is módosítani évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével.
3.5 A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott valamennyi költség változó. A Cofidis jogosult a költséget
annak felmerülésekor egyoldalúan módosítani, a harmadik személy által végrehajtott módosítással egyező mértékben.
4. ÉRTESÍTÉSEK
4.1 A Cofidis az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.
4.2 Az Adós öt évre visszamenőleg kimutatást kérhet – a kérés Cofidisszel történő közlését megelőző öt évre vonatkozóan – a Cofidistől a Cofidisnél végrehajtott egyedi ügyleteiről, amelyet a Cofidis legkésőbb 90 napon belül írásban
megküld az Adós részére.
4.3 A Cofidis az Adós részére a hitel egyenlegéről legalább évente egyszer ingyenesen kimutatást küld. Ezen felül a Cofidis
a szerződés lejártát, vagy megszűntét követő harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. Az Adós a kimutatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől számított 60 napon belül írásban kifogást emelhet. Ennek hiányában azt
az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.
5. A HITEL FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS VISSZAFIZETÉSE, A SZERZŐDÉS AUTOMATIKUS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA HITELKERETTÉ
5.1 A Cofidis a Hitelszerződés létrejöttével egyidejűleg a kölcsön összegét az Adós által írásban megjelölt fizetési
számla javára utalja.
5.2 Felek kijelentik, hogy a kölcsönösszeg átutalásával a Cofidis maradéktalanul eleget tett a Hitelszerződésben
vállalt főkötelezettségének.
5.3 Ha az Adósnak felróható, illetve az Adós érdekkörében felmerülő bármilyen okból a Hitelszerződésben foglaltak
teljesítése a Hitelszerződés hatályba lépése és a kölcsön első ízben való folyósítása közötti időszakban lehetetlenné
válik, a Cofidis szabadul a Hitelszerződésen alapuló kötelezettségei alól. A Cofidis a Ptk. szabályai szerint érvényesítheti
a Hitelszerződés lehetetlenüléséből eredő teljes kárát az Adóssal szemben.
5.4 A jelen Hitelszerződés alapján a Cofidis ismételten felhasználható hitelkeretet (rendelkezésre tartott kölcsönt) tart
az Adós rendelkezésére. A rendelkezésre tartott Hitelkeret összege: a Hitelszerződésben meghatározott kölcsönös�szeghez a matematika szabályai szerint felfelé legközelebb eső, a Cofidis Személyi kölcsönre vonatkozó Hirdetmény 1.
sz. mellékletében meghatározott összeg. A hitelkeret minden esetben a korábban felvett kölcsön teljes visszafizetését
követően használható fel újra.
5.5 A rendelkezésre álló Hitelkeret erejéig, a Hitelkeret terhére az Adós jogosult ismételt folyósítást kérni, feltéve, hogy
az Adós a Hitelszerződés szerinti fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A Cofidis
fenntartja magának a jogot arra, hogy az Adós személyes körülményeit, jövedelmi és vagyoni helyzetét ismételten
megvizsgálja, és az Adós újabb kölcsön folyósítására vonatkozó igényét elutasítsa, ha az Adós körülményeiben olyan
lényeges változás állt be, amely alapján a Hitelszerződés teljesítése nem elvárható. Cofidis írásban értesíti, illetve
elutasítás esetén rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján is értesítheti az Adóst a jelen pont szerinti döntéséről.
Amennyiben az Adós újabb kölcsön folyósítására vonatkozó igényét a Cofidis engedélyezi, úgy ennek feltételeit a Felek
külön írásbeli megállapodásban rögzítik.
5.6 A Cofidis a szabad felhasználású kölcsönt az Adós által írásban megjelölt fizetési számlára átutalással folyósítja.
Azt, hogy a fizetési számla az Adós nevére szól az Adós köteles az utolsó havi számlakivonat másolatának megküldésével előzetesen igazolni.
5.7 A már visszafizetett tőkeösszeg egészben történő ismételt lehívásakor a futamidő elölről kezdődik, míg részben
történő lehívása esetén megfelelően meghosszabbodik.
5.8 Az Adós köteles havonta legalább a Hitelszerződésben – az 5.5. pontban megjelölt esetben a Cofidis Személyi
kölcsönre vonatkozó Hirdetmény 3. számú mellékletében, illetve a külön megállapodáson – megjelölt legkisebb havi
törlesztő részletet megfizetni. Az első törlesztő részlet a Hitelszerződés, jelen általános szerződési feltételek 1.4. pont
szerinti létrejöttét követő hónapban esedékes.
5.9 Az Adós indokolt esetben kérheti a havi törlesztő részlet módosítását. Amennyiben a Cofidis a módosításhoz hozzájárul, úgy a Felek ezzel összhangban a Hitelszerződést írásban módosítják.
5.10 Az utolsó havi törlesztő részlet esedékességének napján az ezen a napon fennálló teljes tőketartozás után járó
még meg nem fizetett kamat és egyéb, még meg nem fizetett költségek, díjak is teljes egészében esedékessé válnak.
5.11 Az Adós díjmentesen jogosult a havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegénél nagyobb összeg befizetésére. A befizetést a Cofidis az Adós fennálló tartozásának csökkentésére számolja el. Az Adós által törlesztett összegeket, ha a Cofidis
eltérően nem rendelkezik elsősorban a költségekre, díjakra, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.
5.12 A Hitelszerződés létrejöttekor, illetve a kölcsön ismételt lehívása esetén a folyósítást követően esedékes havi
minimum fizetendő törlesztő részlet összege (amely törlesztő részlet tartalmazza a tőke és a kamat havi, időarányos
részét, a felszámított díjakat, költségeket) a Hitelszerződésen, illetve a Felek jelen általános szerződési feltételek
5.5. pontja szerinti külön megállapodásában, valamint a Cofidis Személyi kölcsönre vonatkozó Hirdetményben kerül
feltüntetésre. A Referencia-kamat változása miatt megváltozott havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegéről
a Cofidis a Referencia-kamat változásáról adandó tájékoztatásával egyidejűleg tájékoztatja az Adóst.
5.13 Az Adós a befizetéseit a Cofidis által megadott fizetési számlára történő átutalással, vagy csoportos beszedési
megbízásra adott felhatalmazással köteles teljesíteni. Az Adósnak a jelen általános szerződési feltételek 3.2.2.
pontja szerinti külön szolgáltatási díj felszámítása ellenében lehetősége van arra is, hogy a tárgyhavi törlesztő
részletet készpénzben (így különösen olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél
a Cofidis számlát vezet), illetve a Cofidis által küldött postai csekken fizesse meg. A Cofidis a fizetési mód automatikus megváltoztatásának tekinti, ha a korábban banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízás útján fizető
Adóstól a tárgyhavi törlesztőrészlet nem érkezik be, avagy az Adós azon fizetési számláját, melyre nézve csoportos
beszedési megbízásra adott felhatalmazást megszünteti, vagy a csoportos beszedési megbízás benyújtására adott
felhatalmazást visszavonja; ebben az esetben a Cofidis a továbbiakban postai csekket küld az Adósnak, a jelen általános szerződési feltételek 3.2.2. pontja szerinti külön szolgáltatási díj felszámításával, amely díj a törlesztő részlet
esedékességével egyidejűleg esedékes. Amennyiben az Adós valamely hónapban a befizetést banki átutalás útján
teljesíti, vagy csoportos beszedési megbízásra felhatalmazást ad a számlavezetőjének, és az Adós számlavezetője
a felhatalmazást a Cofidis felé visszaigazolja, a Cofidis az ezt követő hónaptól nem küld postai csekket az Adósnak
és nem számítja fel az általános szerződési feltételek 3.2.2. pontja szerinti külön szolgáltatási díjat.
5.14 A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján
jóváírásra kerül.
5.15 Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén a törlesztő részlet minden hónap 10. napján, amennyiben
ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt megelőző munkanapon esedékes. Amen�nyiben a csoportos beszedés eredménytelen, úgy a Cofidis jogosult a beszedést az adott naptári hónapban ismételten
megkísérelni. Amennyiben az Adós felhatalmazást adott csoportos beszedési megbízás teljesítésére, az Adós felelőssége, hogy addig is, amíg az Adós számlavezető bankja aktiválja a felhatalmazást, átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes törlesztő részleteket. Adós hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Hitelszerződés szerinti fizetési
kötelezettségeivel késedelembe esik, úgy a Cofidis jogosult a havi törlesztő részleten felül a késedelmes teljes tartozást
(ideértve a késedelem miatt a jelen általános szerződési feltételek szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat,
költséget) is csoportos beszedés útján beszedni. Ebben az esetben a csoportos beszedési megbízás időpontja eltérhet
a jelen pontban meghatározott esedékességi időponttól. Cofidis a késedelmes tartozás teljes összegéről és a beszedés
tervezett időpontjáról a tervezett terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesítést küld az Adós részére.
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5.16 Amennyiben az Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken
teljesít, úgy a havi törlesztő részlet minden hónap 10. napján esedékes. 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.
6. BANKTITOK ÉS ADATVÉDELEM
6.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelemben feltett kérdésekre adott válaszai a Hitelkérelem elbírálása céljából
szükségesek.
6.2 Egyebekben az Adóssal kötött Hitelszerződéshez és a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó szabályokat az Üzletszabályzat 6. pontja tartalmazza.
7. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
7.1 A Cofidis felmondhatja a Hitelszerződést, ha
a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő
biztosítékot;
b) az Adós a Cofidist megtévesztette, és ez a Hitelszerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
c) az Adós a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza;
d) az Adós meghal;
e) az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, oly módon, hogy
hátralékos tartozása a 2 havi minimálisan fizetendő törlesztő részlet összegét eléri vagy meghaladja és mulasztását
felszólításra sem pótolja;
Jelen pont alkalmazása szempontjából 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 kötelezettségének
maradéktalanul nem tesz eleget. A Hitelszerződés jelen pont szerinti felmondása a jelen Hitelszerződésre tekintettel folyósított
kölcsönök vonatkozásában is megszünteti a szerződést.
7.2 A Cofidis fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Adós jelen általános szerződési feltételek 5.5. pontja szerinti
igényét elutasítja vagy ha az Adós a Hitelszerződés alapján valamennyi tartozását visszafizette, és ezt követően a rendelkezésére tartott hitelkeretből 12 egymást követő hónapban nem kéri kölcsön folyósítását a Hitelszerződést írásban 90 napos
felmondási idővel indokolás nélkül felmondja. A Hitelszerződés megszűnése esetén a Cofidis jelen Hitelszerződésben vállalt
kötelezettségei megszűnnek, megszűnik a hitelkeret. Az Adós a fennálló tartozást, amennyiben ilyen van, a Hitelszerződésben, illetve a Felek külön megállapodásában meghatározott havi törlesztő részletek megfizetésével jogosult visszafizetni,
és az utolsó törlesztő részlet megfizetése a Hitelszerződést minden további nyilatkozat vagy értesítés nélkül megszünteti.
7.3 A Hitelszerződés felmondásának időpontjában az Adós Hitelszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása lejárttá
és egy összegben esedékessé válik. A Hitelszerződés felmondása a jelen Hitelszerződésre tekintettel folyósított kölcsönök vonatkozásában is megszünteti a szerződést.

7.4 Az Adós jogosult a Hitelszerződést bármikor díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, azzal a feltétellel,
hogy a Hitelszerződés alapján fennálló, a jelen általános szerződési feltételek 7.3. pontja szerint esedékessé váló
összes tartozását visszafizeti.
7.5 A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós jogosult a Hitelszerződést díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, a felmondással a teljes tartozás egy összegben
esedékessé válik. A Hitelkamat, díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós
– a felmondási jog gyakorlása helyett – a Hitelszerződésből származó követelés átütemezését kérheti a Cofidistől,
amennyiben jövedelmi és vagyoni helyzetét figyelembe véve az egyoldalú módosítás olyan aránytalan terhet jelent,
hogy a Hitelszerződés teljesítése a módosított feltételek figyelembevétele mellett nem elvárható.
8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1 A Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a Hitelszerződésből eredő követeléseit
harmadik személyre engedményezni.
8.2 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 tartalommal 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 Cofidis működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534
Budapest BKKP Pf. 777) gyakorol felügyeletet.
8.3 A fizetés elmulasztásának következményeit a jelen általános szerződési feltételek 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.3.2.,
3.3.3. és 5.15., 7.1 . pontjai, illetve az Üzletszabályzat 4.5.14. és 7. pontja tartalmazza.
8.4 A Hitelszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Cofidis Személyi kölcsönre vonatkozó Hirdetmény, az Üzletszabályzat, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
8.5 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Hitelszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egészben nem
követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.
8.6 A jelen Hitelszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Hitelszerződés
további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

HIRDETMÉNY
1. SZ. MELLÉKLET
AZ ÁSZF 5.5.PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERET KAMATA
1.A JEGYBANKI ALAPKAMAT MINT REFERENCIAKAMAT
A Cofidis által a Cofidis felhasználási célhoz nem kötött személyi kölcsön termék tekintetében meghatározott eredeti induló
kamat meghatározási mód az ÁSZF 3.1.2 illetve 3.1.3. pontja szerint rendelkezésre tartott, illetve az 5.5 pontban meghatározottak szerint szabad felhasználású kölcsönként ismételten igénybe vett Hitelkeret függvényében a következő volt:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,99%-kal egyenlő kamatláb
400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,40%-kal egyenlő kamatláb
450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,40%-kal egyenlő kamatláb
500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-kal egyenlő kamatláb
800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb
1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-kal egyenlő kamatláb

100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,89%-kal egyenlő kamatláb
400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,30%-kal egyenlő kamatláb
450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,30%-kal egyenlő kamatláb
500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,30%-kal egyenlő kamatláb
800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21, 30%-kal egyenlő kamatláb
1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb
1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,30%-kal egyenlő kamatláb

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,05%-kal egyenlő kamatláb
400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,46%-kal egyenlő kamatláb
450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,46%-kal egyenlő kamatláb
500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 22,46%-kal egyenlő kamatláb
800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb
1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,46%-kal egyenlő kamatláb

2. SZ. MELLÉKLET
AZ ÁSZF 5.5. PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERET FUTAMIDEJE
A Cofidis által az ÁSZF 5.5 pontja szerint szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott Hitelkeret rulírozó
jellegű, azaz az Adós jogosult a már visszafizetett kölcsönösszeg részben vagy egészben történő ismételt folyósítását
kérni az 1. sz. melléklet szerinti Hitelkeret erejéig az ÁSZF szerinti feltételekkel. Rulírozó termék esetében a Hitelkeret
terhére folyósított kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje csak tájékoztató jelleggel határozható meg, tekintettel
az újra folyósítás lehetőségére; a futamidő a befizetések és a folyósítások függvényében folyamatosan változhat.
A folyósított kölcsönösszegre vonatkozó, visszafizetendő törlesztőrészletek száma (egy darab / hónap) a lehívott kölcsönösszeg illetve az ÁSZF 6. pontja szerinti hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése függvényében az alábbiak
szerint változik:

1.B HAT HÓNAPOS BUBOR MINT REFERENCIAKAMAT
A kamat mértéke az ÁSZF 3.1.2 illetve 3.1.3. pontja szerint a rendelkezésre tartott, illetve az 5.5. pontban meghatározottak
szerint ismételten igénybe vett Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:
– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb

250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,99% kamatfelárral egyenlő kamatláb
400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb
1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% kamatfelárral egyenlő kamatláb

Ez alapján a Cofidis felhasználási célhoz nem kötött személyi kölcsön kamata az ÁSZF 3.1.2 illetve 3.1.3. pontja szerint
a rendelkezésre tartott, illetve az 5.5. pontban meghatározottak szerint ismételten igénybe vett Hitelkeret függvényében,
0,06%-os 6 havi BUBOR alapján az alábbiak szerint alakul:

Ez alapján a Cofidis felhasználási célhoz nem kötött személyi kölcsön termék kamata az ÁSZF 3.1.2 illetve 3.1.3. pontja szerint
rendelkezésre tartott, illetve az 5.5. pontban meghatározottak szerint szabad felhasználású kölcsönként ismételten igénybe
vett Hitelkeret függvényében, a 2017.december 1. napján 0,9%-os jegybanki alapkamat alapján az alábbiak szerint alakulna:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
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–– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 52 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, Szimpla biztosítással 51 hónap,
Silver biztosítással 51 hónap, biztosítás nélkül 45 hónap,
–– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap,
–– 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, Szimpla biztosítással 53 hónap,
Silver biztosítással 52 hónap, biztosítás nélkül 46 hónap

Amennyiben a Cofidis az ÁSZF 3.2.2. pontjával összhangban csekket (postai készpénzátutalási megbízást) küld
az Adós részére, vagy az Adós a tárgyhavi törlesztőrészletet olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján fizeti meg, amelynél a Cofidis számlát vezet, a Cofidis csekkenként, illetve befizetésenként a havi
törlesztőrészleten felül + 400 Ft külön szolgáltatási díjat számít fel, amely összeg a csekken (postai készpénzátutalási
megbízáson) a tárgyhavi törlesztőrészlet összegén felül feltüntetésre kerül, illetve amely összeget az Adós a következő
hónapban a pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetéskor a tárgyhavi törlesztőrészlet összegén felül
köteles megfizetni.

5. SZ. MELLÉKLET
AZ ÁSZF 5.5. PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERETBŐL (KÖLCSÖNBŐL) FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖSSZEG ADÓS ÁLTAL FIZETENDŐ TELJES ÖSSZEGE
A hitel Adós által fizetendő teljes összege az ÁSZF 5.5. pontja szerint szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott
Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:

A közzétett futamidők az adott kölcsönösszegre vonatkozó várható törlesztési időszakot (a befizetendő törlesztőrészletek
számát) mutatják, és abban az esetben érvényesek, ha havonta egy befizetés történik, a befizetés minden hónap 10. napján
megfizetésre kerül az ÁSZF 5.13.-5.16. pontjaival összhangban, és a befizetés összege akkora, mint az adott kölcsön
összegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészlet.
Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum havi törlesztőrészletnél nagyobb
összegű befizetések, rulírozás (ÁSZF 5.5. pont) esetén a jelen melléklet szerinti futamidő változhat.

3. SZ. MELLÉKLET
AZ ÁSZF 5.5. PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERET
TÖRLESZTŐRÉSZLETE
A havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege az ÁSZF 5.5. pontja szerint szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

100 000 Ft-os Hitelkeret esetében 3 270 Ft
150 000 Ft-os Hitelkeret esetében 4 904 Ft
200 000 Ft-os Hitelkeret esetében 6 539 Ft
250 000 Ft-os Hitelkeret esetében 8 173 Ft
300 000 Ft-os Hitelkeret esetében 9 808 Ft
350 000 Ft-os Hitelkeret esetében 11 442 Ft
400 000 Ft-os Hitelkeret esetében 12 973 Ft
450 000 Ft-os Hitelkeret esetében 14 595 Ft
500 000 Ft-os Hitelkeret esetében 15 997 Ft
550 000 Ft-os Hitelkeret esetében 17 597 Ft
600 000 Ft-os Hitelkeret esetében 19 196 Ft
650 000 Ft-os Hitelkeret esetében 20 796 Ft
700 000 Ft-os Hitelkeret esetében 22 395 Ft
750 000 Ft-os Hitelkeret esetében 23 995 Ft
800 000 Ft-os Hitelkeret esetében 24 518 Ft
850 000 Ft-os Hitelkeret esetében 26 050 Ft
900 000 Ft-os Hitelkeret esetében 27 583 Ft
950 000 Ft-os Hitelkeret esetében 29 115 Ft
1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében 30 648 Ft
1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében 33 712 Ft
1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében 36 777 Ft
1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében 39 842 Ft
1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében 42 906 Ft
1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében 45 971 Ft

– 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 147 090 Ft, Silver biztosítással 165 865 Ft,
Szimpla biztosítással 167 153 Ft, Extra biztosítással 189 059 Ft
– 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 220 659 Ft, Silver biztosítással 248 837 Ft,
Szimpla biztosítással 250 772 Ft, Extra biztosítással 283 657 Ft
– 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 294 204 Ft, Silver biztosítással 331 770 Ft,
Szimpla biztosítással 334 348 Ft, Extra biztosítással 378 186 Ft
– 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 367 773 Ft, Silver biztosítással 414 742 Ft,
Szimpla biztosítással 417 968 Ft, Extra biztosítással 472 783 Ft
– 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 441 318 Ft, Silver biztosítással 497 674 Ft,
Szimpla biztosítással 501 544 Ft, Extra biztosítással 567 313 Ft
– 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 514 886 Ft, Silver biztosítással 580 647 Ft,
Szimpla biztosítással 585 163 Ft, Extra biztosítással 661 910 Ft
– 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 583 774 Ft, Silver biztosítással 657 696 Ft,
Szimpla biztosítással 662 754 Ft, Extra biztosítással 748 642 Ft
– 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 656 737 Ft, Silver biztosítással 739 894 Ft,
Szimpla biztosítással 745 582 Ft, Extra biztosítással 842 197 Ft
– 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 719 824 Ft, Silver biztosítással 809 656 Ft,
Szimpla biztosítással 815 765 Ft, Extra biztosítással 919 350 Ft
– 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 791 799 Ft, Silver biztosítással 890 610 Ft,
Szimpla biztosítással 897 330 Ft, Extra biztosítással 1 011 266 Ft
– 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 863 797 Ft, Silver biztosítással 971 602 Ft,
Szimpla biztosítással 978 934 Ft, Extra biztosítással 1 103 245 Ft
– 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 935 773 Ft, Silver biztosítással 1 052 556 Ft,
Szimpla biztosítással 1 060 499 Ft, Extra biztosítással 1 195 161 Ft
– 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 007 770 Ft, Silver biztosítással 1 133 548 Ft,
Szimpla biztosítással 1 142 102 Ft, Extra biztosítással 1 287 141 Ft
– 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 079 746 Ft, Silver biztosítással 1 214 503 Ft,
Szimpla biztosítással 1 223 667 Ft, Extra biztosítással 1 379 057 Ft
– 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 127 805 Ft, Silver biztosítással 1 269 053 Ft,
Szimpla biztosítással 1 278 705 Ft, Extra biztosítással 1 441 401 Ft
– 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 198 300 Ft, Silver biztosítással 1 348 382 Ft,
Szimpla biztosítással 1 358 638 Ft, Extra biztosítással 1 531 512 Ft
– 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 268 775 Ft, Silver biztosítással 1 427 676 Ft,
Szimpla biztosítással 1 438 534 Ft, Extra biztosítással 1 621 561 Ft
– 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 339 271 Ft, Silver biztosítással 1 507 005 Ft,
Szimpla biztosítással 1 518 467 Ft, Extra biztosítással 1 711 672 Ft
– 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 409 745 Ft, Silver biztosítással 1 586 298 Ft,
Szimpla biztosítással 1 598 362 Ft, Extra biztosítással 1 801 721 Ft
– 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 550 736 Ft, Silver biztosítással 1 744 957 Ft,
Szimpla biztosítással 1 758 229 Ft, Extra biztosítással 1 981 942 Ft
– 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 691 707 Ft, Silver biztosítással 1 903 580 Ft,
Szimpla biztosítással 1 918 057 Ft, Extra biztosítással 2 162 102 Ft
– 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 832 677 Ft, Silver biztosítással 2 062 202 Ft,
Szimpla biztosítással 2 077 886 Ft, Extra biztosítással 2 342 262 Ft
– 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 1 973 668 Ft, Silver biztosítással 2 220 861 Ft,
Szimpla biztosítással 2 237 753 Ft, Extra biztosítással 2 522 482 Ft
– 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében biztosítás nélkül 2 114 639 Ft, Silver biztosítással 2 379 483 Ft,
Szimpla biztosítással 2 397 581 Ft, Extra biztosítással 2 702 642 Ft
(A hitel Adós által fizetendő teljes összege csak a kötelezően fizetendő ellenszolgáltatások összegét kell, hogy magában
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 az ÁSZF 5.5. pontja szerint szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott Hitelkeret rulírozó
jellegű, azaz az Adós jogosult a már visszafizetett kölcsönösszeg részben vagy egészben történő ismételt folyósítását
kérni az 1. sz. melléklet szerinti Hitelkeret erejéig az ÁSZF szerinti feltételekkel. Rulírozó termék esetében a hitel Adós
által fizetendő teljes összege csak tájékoztató jelleggel határozható meg, tekintettel az újra folyósítás lehetőségére;
a hitel Adós által fizetendő teljes összege a befizetések és a folyósítások 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 5.13.-5.16. pontjaival összhangban, és a befizetés összege pontosan akkora, mint az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum havi törlesztőrészlet.

Ha havonta pontosan egy befizetés történik, a befizetés minden hónap 10. napján megfizetésre kerül az ÁSZF
5.13.-5.16 pontjaival összhangban, a befizetés összege pontosan akkora, mint az adott kölcsönösszegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészlet, továbbá az Adós/Adóstárs nem él a rulírozási (ÁSZF 5.5. pont) lehetőségével, úgy
az utolsó havi törlesztőrészlet összege alacsonyabb lesz, mint a jelen melléklet szerinti törlesztőrészlet összege.

Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészletnél nagyobb összegű
befizetések, rulírozás (ÁSZF 5.5. pont) esetén a jelen melléklet szerinti, a hitel Adós által fizetendő teljes összege változhat.
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