
Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005

 06 1 354 5000

Általános  tájékoztató a hitelszerződés  Kölcsönszerződés  Ügyfélnyilatkozatok 
megkötését megelőzően

FONTOS: Amennyiben hibát észlel, kérjük, várja meg hitelközvetítő partnerünket és együtt végezzék el a javítást!

Kérjük, ellenőrizze adatait a következő dokumentumokon, 
majd készítse össze őket: 1.

Köszönjük            megtisztelő bizalmát,hogy hiteligényléshez  a Cofidist választotta!

        Egyedül igényelte a hitelt?
Minden dokumentumból 2 példányt kell 
aláírnia hitelközvetítő partnerünk 
jelenlétében.

          Társigénylővel igényelte a hitelt?
Minden dokumentumból 3 példányt kell aláírnia hitelközvetítő partnerünk 
jelenlétében. Társigénylő (Adóstárs) esetén a Társigénylőnek is jelen kell lennie 
a személyazonosítás során és a Társigénylő teendői azonosak az Önével.

Hogyan kaphatom meg a hitelt?
Hitelközvetítő partnerünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a +36 1 501 0306-os számról 
egyeztetés céljából. Kérjük, hogy hitelközvetítő partnerünk érkezéséig az alábbiak szerint járjon el 
és figyeljen arra, hogy egyik dokumentumot se írja alá, vagy javítsa, mert érvénytelen lesz a doku-
mentum, ami nagyban növeli a hitelbírálati folyamat idejét!



Amennyiben összekészítette az összes dokumentumot és partnerünk még nem egyeztetett időpontot Önnel a dokumentumok 
átvételére, úgy Ön is hívhatja hitelközvetítő partnerünket a +36 1 501 0306-os telefonszámon.

Ezt követően az egyeztetett időpontban hitelközvetítő partnerünk felkeresi Önt az egyeztetett címen, hogy személyes azonosítást 
követően Ön és adott esetben az Adóstárs a hitelközvetítő jelenlétében aláírja a dokumentumokat, a hitelközvetítő elhozza Öntől 
azokat és továbbítja a Cofidis hitelbírálati osztályára.

Személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumú gépjármű vezetői engedély – mindkét oldalának másolata 
(érvényességi oldal másolatával együtt)

Lakcímkártya – a lakcímet tartalmazó oldal fénymásolata

Jövedelemigazolás:

Két hónapnál nem régebbi fizetési számla (bankszámlakivonat) minden oldalának másolata arról a számláról, ahová 
a jövedelme érkezik, amelyen Ön számla, vagy társszámla tulajdonosként szerepel, és amelyre a kölcsönösszeg utalását 
kéri (a bankszámlakivonat formátuma lehet fénymásolat vagy online bankból kinyomtatott kivonat).

FONTOS: Online bankból nyomtatott kivonat esetén csak teljes havi kivonat fogadható el, tört havi számla történet nem megfelelő!

Amennyiben gyermek(ek) után családi pótlékra jogosult: MÁK (Magyar Államkincstár) által kiállított igazolás fénymáso-
lata, vagy saját névre szóló bankszámlakivonat fénymásolata, amelyre a családi pótlék utalás érkezik a MÁK-tól.

Egyéb jövedelemigazolás: az egyéb jövedelem típusától függően ez az igazolás lehet NAV által kiállított jövedelem 
igazolására alkalmas okirat fénymásolata (pl.: ingó, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem), vagy munkáltatói 
igazolás (pl.: cafeteria) 

Munkabérből származó jövedelem esetén:
        Munkáltatói igazolás. Az igazolás 30 napnál nem régebbi, beküldendő 
        eredetiben, mely lehet a csomagban található, vagy azzal meg-
egyező tartalmú nyomtatvány. Amennyiben nem a csomagban található 
igazolás kerül beküldésre, kérjük ellenőrizze, hogy minden olyan adat 
szerepeljen rajta, mint a Cofidis munkáltatói igazoláson szerepel.

Nyugdíjból származó jövedelem esetén:
Nyugdíj éves elszámoló lap másolata, vagy ha 
Ön rokkantsági ellátásban részesül, az előző 
dokumentum mellé csatolja a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által kiállított határozat fénymáso-
latát a véglegesítésről.

A dokumentumok Cofidishez történő beérkezését követően történik meg 
a végleges hitelbírálat, amely kimeneteléről Önt minden esetben értesítjük. 5.

Hitelközvetítő partnerünk keresni fogja a +36 1 501 0306-os 
telefonszámról időpont egyeztetés céljából. 4.

Kérjük, szerezze be az alábbi dokumentumokat 
hitelközvetítő partnerünk érkezéséig: 3.

Kérjük, figyelmesen olvassa el és őrizze meg a következő 
tájékoztatókat: 2.

A dokumentum kitöltésével, vagy a hitellel kapcsolatosan felmerülő kérdéseivel kapcsolatban 
hívja bizalommal a Cofidis telefonos Ügyfélszolgálatát a 06 1 354 5000-es telefonszámon.

Általános Szerződési Feltételek Általános Biztosítási Feltételek, Biztosítási és Ügyféltájékoztató

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól KHR tájékoztató



HITELFEDEZETI

BIZTOSÍTÁS

Tisztelt Ügyfelünk!

Igényeljen Hitelfedezeti Biztosítást 
a Fapados Kölcsön mellé, hogy 
védelmet nyújtson olyan esetekben, 
amikor a kölcsön visszafizetése 
problémát jelent!

Előnyök:

Milyen esetekben véd a Hitelfedezeti biztosítás?

• az Általános Biztosítási Feltételekben meghatározott esetekben 
a biztosító átvállalja a teljes vagy időszaki törlesztést

• meglévő és új hitelhez is igényelhető
• védelmet nyújt a felvett kölcsön futamideje alatt

• teljes és végleges 
munkaképesség 
csökkenés

• ideiglenes teljes 
keresőképtelenség

• foglalkoztatás 
megszűnése

• haláleset

• haláleset 
75 éves korig

• baleseti halál 
75 év felett

• haláleset

Extra biztosítás 
választása esetén:

Silver biztosítás 
választása esetén:

Szimpla biztosítás 
választása esetén:



Ki igényelhet Hitelfedezeti biztosítást?

• a Csatlakozási Nyilatkozat 
aláírásának időpontjában 
nem keresőképtelen 
beteg, illetve a kérelem 
aláírását megelőző 
12 hónapon belül, 30 
összefüggő napon át 
nem volt keresőképtelen 
beteg, illetve nem 
jogosult rehabilitációs 
ellátásra, rokkantsági 
ellátásra vagy bányászok 
egészségkárosodási 
járadékára

• a 65. életévét még nem 
töltötte be

• a 60. életévét betöltötte, 
de a 80. életévét még 
nem

• a 65. életévét még 
nem töltötte be

Aki a Cofidissel Fapados Kölcsön szerződést kötött vagy ilyen hitelszerződés 
megkötése esetében hitelkérelmet nyújtott be és megfelel az alábbi feltételeknek:

a havi biztosítási díj 
a havi törlesztőrészlet 
összegének 7,99%-a

a havi biztosítási díj 
a havi törlesztőrészlet 
összegének 9,88%-a

a havi biztosítási díj 
a havi törlesztőrészlet 
összegének 5,35%-a

Mennyibe kerül?

Hogyan igényelheti?
Olvassa el a Csatlakozási nyilatkozaton, a Tájékoztatóban, az Ügyféltájékoztatóban 
és az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakat, és a megfelelő helyen válassza ki, 
milyen biztosítási csomagot igényel!

Amennyiben úgy dönt, hogy későbbi időpontban szeretne csatlakozni, hívja
ügyfélszolgálatunkat és kérje kollégánk segítségét!

További információért látogasson el a www.cofidis.hu/hitelbiztositas oldalra!

A biztosítási díj a havi törlesztőrészlet összegén felül fizetendő.

Extra biztosítás 
választása esetén:

Silver biztosítás 
választása esetén:

Szimpla biztosítás 
választása esetén:

Silver biztosítás 
választása esetén:

Szimpla biztosítás 
választása esetén:

Extra biztosítás 
választása esetén:
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2  A HITEL LÉNYEGES JELLEMZŐINEK ISMERTETÉSE

A hitel típusa: Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú személyi kölcsön

A hitel teljes összege, a hitelszerződésben szereplő 
hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa: .................................................... Ft

A hitel lehívásának feltételei, a hitel rendelkezésre 
bocsátásának módja és időpontja:

Ön a hitelkérelmen köteles a fizetési számlát megjelölni; kérelme kedvező elbírálása esetén a kölcsön folyósítása ezen fizetési számlára való 
átutalással történik.

A hitel futamideje: ................................................. hónap

A törlesztőrészletek és elszámolásuk módja: ..................................................... Ft/alkalom 1 törlesztőrészlet/hónap 

A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fizetésének módja: választás szerint csoportos beszedési meg-
bízással, átutalással, készpénzben vagy postai csekken. A befizetett összegeket a következő sorrendben kell elszámolni: a kiváltandó hitel(ek) megszűnését 
igazoló nyilatkozat határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén fizetendő díj, behajtás költségei, adósságkezelési díj, késedelmes adminisztrációs 
költségek, késedelmes csekkes és készpénzes fizetési díj, késedelmes biztosítási díj, késedelmes hitelkamat, késedelmes tőketartozás, aktuális adminisztrációs 
költségek, aktuális csekkes és készpénzes fizetési díj, aktuális biztosítási díj, aktuális hitelkamat, aktuális tőketartozás.

A fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a hitel
kamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve 
a díjat, jutalékot és költséget

A hitel teljes összege: ................................................. Ft            A hitel teljes díja ................................................. Ft 

Így a fizetendő teljes összeg ................................................. Ft

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu

A
Hatályos: 2017.07.01től

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HITELSZERZŐDÉS 
MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN FAPADOS KÖLCSÖNHÖZ

3  A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS

Hitelkamat (változó hitelkamat):
................................................. % Ebből referenciakamat: 0,57% (12 hónapos BUBOR)

Ebből kamatfelár:

Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

800 000 24 40 050 18,29 17,72 19,9

800 000 36 29 037 18,29 17,72 19,9

800 000 48 23 620 18,29 17,72 19,9

800 000 60 19 702 16,58 16,01 17,9

800 000 72 18 376 18,29 17,72 19,9

800 000 84 16 949 18,29 17,72 19,9

900 000 24 45 056 18,29 17,72 19,9

900 000 36 32 667 18,29 17,72 19,9

900 000 48 26 573 18,29 17,72 19,9

900 000 60 22 165 16,58 16,01 17,9

900 000 72 20 673 18,29 17,72 19,9

900 000 84 19 068 18,29 17,72 19,9

1 000 000 24 50 063 18,29 17,72 19,9

1 000 000 36 36 296 18,29 17,72 19,9

1 000 000 48 29 525 18,29 17,72 19,9

1 000 000 60 23 710 14,85 14,28 15,9

1 000 000 72 22 491 17,44 16,87 18,9

1 000 000 84 21 186 18,29 17,72 19,9

1 000 000 96 19 897 18,29 17,72 19,9

1 100 000 24 55 069 18,29 17,72 19,9

1 100 000 36 39 926 18,29 17,72 19,9

1 100 000 48 32 478 18,29 17,72 19,9

1 100 000 60 27 090 16,58 16,01 17,9

1 100 000 72 24 740 17,44 16,87 18,9

SZERZŐDÉSSZÁM

1  HITELEZŐ ADATAI HITELKÖZVETÍTŐK ADATAI

Név (cégnév): COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Név (cégnév):  ................................................................................................................................

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Levelezési cím:  ................................................................................................................................

Telefonszám: 06 1 354 5000  E-mail: infohu@cofidis.hu Név (cégnév):  ................................................................................................................................

Telefax szám: 06 1 354 5090  Internet cím: www.cofidis.hu Levelezési cím:  ................................................................................................................................

1. példány

1  HITELEZŐ ADATAI HITELKÖZVETÍTŐK ADATAI

Név (cégnév): COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Név (cégnév): SERMAN TELECOM KFT

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Levelezési cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 3. 2. em. 11.

Telefonszám: 06 1 354 5000  E-mail: infohu@cofidis.hu Név (cégnév): SMART KONTAKT KFT.

Telefax szám: 06 1 354 5090  Internet cím: www.cofidis.hu Levelezési cím: 1133 Budapest, Árboc u. 6. 1. em.
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Hitelkamat (változó hitelkamat):
Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

1 100 000 84 23 305 18,29 17,72 19,9

1 100 000 96 21 887 18,29 17,72 19,9

1 200 000 24 60 075 18,29 17,72 19,9

1 200 000 36 43 556 18,29 17,72 19,9

1 200 000 48 35 430 18,29 17,72 19,9

1 200 000 60 29 553 16,58 16,01 17,9

1 200 000 72 26 989 17,44 16,87 18,9

1 200 000 84 25 423 18,29 17,72 19,9

1 200 000 96 23 877 18,29 17,72 19,9

1 300 000 24 65 082 18,29 17,72 19,9

1 300 000 36 47 185 18,29 17,72 19,9

1 300 000 48 38 383 18,29 17,72 19,9

1 300 000 60 32 016 16,58 16,01 17,9

1 300 000 72 29 238 17,44 16,87 18,9

1 300 000 84 27 542 18,29 17,72 19,9

1 300 000 96 25 867 18,29 17,72 19,9

1 400 000 24 70 088 18,29 17,72 19,9

1 400 000 36 50 815 18,29 17,72 19,9

1 400 000 48 41 335 18,29 17,72 19,9

1 400 000 60 34 478 16,58 16,01 17,9

1 400 000 72 31 487 17,44 16,87 18,9

1 400 000 84 29 661 18,29 17,72 19,9

1 400 000 96 27 856 18,29 17,72 19,9

1 500 000 24 75 094 18,29 17,72 19,9

1 500 000 36 53 166 16,58 16,01 17,9

1 500 000 48 42 957 16,58 16,01 17,9

1 500 000 60 35 564 14,85 14,28 15,9

1 500 000 72 33 019 16,58 16,01 17,9

1 500 000 84 30 291 16,58 16,01 17,9

1 500 000 96 29 846 18,29 17,72 19,9

1 600 000 24 80 100 18,29 17,72 19,9

1 600 000 36 56 711 16,58 16,01 17,9

1 600 000 48 45 821 16,58 16,01 17,9

1 600 000 60 37 935 14,85 14,28 15,9

1 600 000 72 35 220 16,58 16,01 17,9

1 600 000 84 32 310 16,58 16,01 17,9

1 600 000 96 31 836 18,29 17,72 19,9

1 700 000 24 85 107 18,29 17,72 19,9

1 700 000 36 60 255 16,58 16,01 17,9

1 700 000 48 48 685 16,58 16,01 17,9

1 700 000 60 40 306 14,85 14,28 15,9

1 700 000 72 37 421 16,58 16,01 17,9

1 700 000 84 34 330 16,58 16,01 17,9

1 700 000 96 33 826 18,29 17,72 19,9

1 800 000 24 90 113 18,29 17,72 19,9

1 800 000 36 63 799 16,58 16,01 17,9

1 800 000 48 51 549 16,58 16,01 17,9

1 800 000 60 42 677 14,85 14,28 15,9

1 800 000 72 39 623 16,58 16,01 17,9

1 800 000 84 36 349 16,58 16,01 17,9

1 800 000 96 35 815 18,29 17,72 19,9

1 900 000 24 95 119 18,29 17,72 19,9

1 900 000 36 67 344 16,58 16,01 17,9

1 900 000 48 54 413 16,58 16,01 17,9

1 900 000 60 45 048 14,85 14,28 15,9

1 900 000 72 41 824 16,58 16,01 17,9

1 900 000 84 38 368 16,58 16,01 17,9

1 900 000 96 37 805 18,29 17,72 19,9

2 000 000 24 100 125 18,29 17,72 19,9

2 000 000 36 70 888 16,58 16,01 17,9

2 000 000 48 54 623 13,97 13,40 14,9

2 000 000 60 46 505 13,97 13,40 14,9

2 000 000 72 42 124 14,85 14,28 15,9

2 000 000 84 40 388 16,58 16,01 17,9

SZERZŐDÉSSZÁM:1. példány
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Hitelkamat (változó hitelkamat):
Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

2 000 000 96 39 795 18,29 17,72 19,9

2 100 000 24 105 132 18,29 17,72 19,9

2 100 000 36 74 433 16,58 16,01 17,9

2 100 000 48 57 354 13,97 13,40 14,9

2 100 000 60 48 831 13,97 13,40 14,9

2 100 000 72 44 230 14,85 14,28 15,9

2 100 000 84 42 407 16,58 16,01 17,9

2 100 000 96 41 784 18,29 17,72 19,9

2 200 000 24 110 138 18,29 17,72 19,9

2 200 000 36 77 977 16,58 16,01 17,9

2 200 000 48 60 085 13,97 13,40 14,9

2 200 000 60 51 156 13,97 13,40 14,9

2 200 000 72 46 336 14,85 14,28 15,9

2 200 000 84 44 427 16,58 16,01 17,9

2 200 000 96 43 774 18,29 17,72 19,9

2 300 000 24 115 144 18,29 17,72 19,9

2 300 000 36 81 521 16,58 16,01 17,9

2 300 000 48 62 816 13,97 13,40 14,9

2 300 000 60 53 481 13,97 13,40 14,9

2 300 000 72 48 442 14,85 14,28 15,9

2 300 000 84 46 446 16,58 16,01 17,9

2 300 000 96 45 764 18,29 17,72 19,9

2 400 000 24 120 151 18,29 17,72 19,9

2 400 000 36 85 066 16,58 16,01 17,9

2 400 000 48 65 547 13,97 13,40 14,9

2 400 000 60 55 806 13,97 13,40 14,9

2 400 000 72 50 549 14,85 14,28 15,9

2 400 000 84 48 465 16,58 16,01 17,9

2 400 000 96 47 754 18,29 17,72 19,9

2 500 000 24 123 102 16,58 16,01 17,9

2 500 000 36 88 610 16,58 16,01 17,9

2 500 000 48 67 175 13,09 12,52 13,9

2 500 000 60 56 993 13,09 12,52 13,9

2 500 000 72 52 655 14,85 14,28 15,9

2 500 000 84 50 485 16,58 16,01 17,9

2 500 000 96 48 458 17,44 16,87 18,9

2 600 000 24 128 026 16,58 16,01 17,9

2 600 000 36 92 155 16,58 16,01 17,9

2 600 000 48 69 862 13,09 12,52 13,9

2 600 000 60 59 272 13,09 12,52 13,9

2 600 000 72 54 761 14,85 14,28 15,9

2 600 000 84 52 504 16,58 16,01 17,9

2 600 000 96 50 396 17,44 16,87 18,9

2 700 000 24 132 950 16,58 16,01 17,9

2 700 000 36 95 699 16,58 16,01 17,9

2 700 000 48 72 549 13,09 12,52 13,9

2 700 000 60 61 552 13,09 12,52 13,9

2 700 000 72 56 867 14,85 14,28 15,9

2 700 000 84 54 524 16,58 16,01 17,9

2 700 000 96 52 335 17,44 16,87 18,9

2 800 000 24 137 874 16,58 16,01 17,9

2 800 000 36 96 853 14,85 14,28 15,9

2 800 000 48 72 771 11,30 10,73 11,9

2 800 000 60 57 522 8,56 7,99 8,9

2 800 000 72 56 334 13,09 12,52 13,9

2 800 000 84 53 791 14,85 14,28 15,9

2 800 000 96 52 840 16,58 16,01 17,9

2 900 000 24 142 798 16,58 16,01 17,9

2 900 000 36 100 312 14,85 14,28 15,9

2 900 000 48 75 370 11,30 10,73 11,9

2 900 000 60 59 577 8,56 7,99 8,9

2 900 000 72 58 346 13,09 12,52 13,9

2 900 000 84 55 712 14,85 14,28 15,9

2 900 000 96 54 727 16,58 16,01 17,9

SZERZŐDÉSSZÁM:1. példány
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Hitelkamat (változó hitelkamat):

A kamat 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 refe-
rencia 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 (az alapkamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak össze-
gét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. A Cofidis Fapados Kölcsön szerződéseinél a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 
kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. 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 Cofidis Fapados Kölcsön szerződéseit legalább 
3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja, akként, hogy a Kölcsönszerződés hitelkamatának részét képező kamatfelárat csak a 3 évet 
meghaladó futamidejű Kölcsönszerződések esetében módosítja; illetve a kamatfelár-változtatásra a Kölcsönszerződés megkötése ügyleti évét követő 
január 1-ét követő harmadik és hatodik január 1-én kerül sor. A kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változ-
tatási mutató változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.

A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának 
aránya a hitel teljes összegéhez éves százalé
kában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok 
összehasonlítását segíti:

................................................. %

Reprezentatív példa Fapados Kölcsön igénylése esetén: 3 000 000 Ft hitelösszeg esetén havi törlesztőrészlet 61 631 Ft, hitelkamat: 8,56%, THM: 8,90%, 
futamidő: 60 hónap, teljes visszafizetendő összeg: 3 697 860 Ft, a hitel teljes díja : 697 860 Ft (a hitel teljes díjában foglalt díj (amely tartalmazza az ügy-
leti kamatot): 697 860 Ft; díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft), csekken vagy készpénzben történő fizetés esetén + 1 000 Ft/alkalom fizetendő. 
A hitel kamat változó, a 12 havi BUBOR-hoz mint referencia-kamatlábhoz kötött és a 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral rendelkezik. 
A THM számítására a 83/2010. (III.25) Korm. rendelet 9. § (1) e) figyelembe vételével került sor.

Hitelszerződés megkötéséhez szükséges
– biztosítási vagy
–  egyéb kapcsolódó szolgáltatási  

szerződés fennállása, 
ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását 
nem ismeri, azok a THMben nem szerepelnek:

Ön a kölcsön igénylésekor köteles a fizetési számlát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen fizetési számlára való átutalással történik. Egyéb bizto-

sítási vagy kapcsolódó szerződés nem szükséges. Mindazonáltal, ha Ön választása szerint biztosítottként hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat 

igényel, úgy „Extra” biztosítási csomag esetén ennek biztosítási díja a havi törlesztőrészlet összegének 7,99%-a, „Silver” biztosítási csomag esetén 

a havi törlesztőrészlet összegének 9,88%-a, „Szimpla” biztosítási csomag esetén a havi törlesztőrészlet összegének 5,35%-a. Ez „Extra” biztosítási 

csomag választása esetén .......................................... Ft/hónap, „Silver” biztosítási csomag választása esetén .......................................... Ft/hó-

nap, míg „Szimpla” biztosítási csomag választása esetén .......................................... Ft/hónap biztosítási díjat jelent, amely a havi törlesztőrészlet 

összegén felül fizetendő.

Hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, 
ideértve a díjat, jutalékot, költséget: Költségek, díjak Mérték (Ft/alkalom)

Csekkes és készpénzes fizetés díja 1 000 Ft

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

3 000 Ft

Dokumentummásolat kikérésének díja, igazolás kiállítása, egyéb ügy-
intézésre vonatkozó kérelem benyújtása (abban az  esetben kerül fel-
számításra, 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 meg-
küldését 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 idő-
tartam 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 költsé-
gek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsön-
szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő 
hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek fi-
gyelembevételével. Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költség-
térítés, 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 le-
velek esetén: a postai díjszabályzatnak megfelelően

Ügyleti kamat/költség/díj változása esetén, ha az értesítés megkül-
désére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles: 
390 Ft/levél

Adott esetben egy vagy több fizetési számla 
szükséges a hitelszerződés megkötéséhez:

Igen, Ön a kölcsön igénylésekor köteles a fizetési számlát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen fizetési számlára való átutalással történik.

Adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb 
ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, 
költséget – módosításának feltételei:

A Cofidis az ÁSZF-ben, illetve Hirdetményében megjelölt díjakat évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói 
árindex mértékében jogosult módosítani.

Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

3 000 000 24 147 722 16,58 16,01 17,9

3 000 000 36 103 771 14,85 14,28 15,9

3 000 000 48 77 969 11,30 10,73 11,9

3 000 000 60 61 631 8,56 7,99 8,9

3 000 000 72 60 358 13,09 12,52 13,9

3 000 000 84 57 633 14,85 14,28 15,9

3 000 000 96 56 615 16,58 16,01 17,9
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Késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési 
kötelezettség, amely a szerződésben vállalt köte
lezettség nemteljesítéséből származik. 
A törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly 
következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végre
hajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást:

A Cofidis adósságkezelési díjat számít fel, a következők szerint: 
a.) 1000 Ft, amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
b.) további 5000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c.)  további 7000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ezen összeg kerül 

ismét felszámításra, ameddig késedelmes tartozását nem rendezi. 

Az adósságkezelési díjat a Cofidis jogosult ismételten felszámítani, amennyiben a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, 
ismételten késedelembe esik. Mivel a Cofidis a 2015. február 1-ét követően megkötött, 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.  Az adósságkezelési díjat a Cofidis évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző 
évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítja.

Amennyiben Ön legalább 2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelembe esik, úgy köteles felmondáskor esedékes behajtási díjat fizetni a Cofidis, 
illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében igénybe vett harmadik személyek részére, amelynek mértéke 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.

Fizetési kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítése esetén továbbá a Cofidis – az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint – 
jogosult a kölcsönszerződését felmondani, aminek következtében teljes tartozása egy összegben válik esedékessé. 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 meghatá-
rozott egyéb maximális mérték. Amennyiben a Kölcsön szerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást nem köteles fizetni, 
a késedelmi kamat mértéke évi 15%. 

Amennyiben a lejárt tartozása összegszerűen meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, továbbá ezen tartozása több mint 90 napon keresztül 
folyamatosan fennáll, úgy az Ön neve és adatai felkerülnek a nemfizető adósok listájára, a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista).

4  EGYÉB JOGI TÁJÉKOZTATÁS

Elállási jog fennállása: Önnek joga van a kölcsönszerződéstől 14 napon belül írásban elállni.

Előtörlesztés és esetleges költségei: Önnek bármikor joga van a kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésére. Ennek költségei: 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 Kölcsön szerződés 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 Ön által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

A 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás: A kölcsönszerződés megkötését követően a Cofidis nem mondhatja fel a kölcsönszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem 
volt megfelelő vagy az Ön által közölt adatok hiányosak voltak.

A 14. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás: A Cofidis haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja Önt a hitelreferencia szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a Cofidis 
a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni, kivéve ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy 
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

Hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy a Cofidis a kölcsönszerződés tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezé-
sére bocsássa. Nem terheli kötelezettség a Cofidist, ha a Cofidis Önnel nem kíván szerződést kötni.

Adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének 
időbeli korlátozása:

Ez a tájékoztatás a Fapados Kölcsön Általános Szerződési Feltételei következő módosítása napjáig érvényes.

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása

A hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt átvettem és a 2009. évi CLXII. törvény 5-7. §-a szerinti tájékoztatást megkaptam.

Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ...................................................
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2  A HITEL LÉNYEGES JELLEMZŐINEK ISMERTETÉSE

A hitel típusa: Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú személyi kölcsön

A hitel teljes összege, a hitelszerződésben szereplő 
hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa: .................................................... Ft

A hitel lehívásának feltételei, a hitel rendelkezésre 
bocsátásának módja és időpontja:

Ön a hitelkérelmen köteles a fizetési számlát megjelölni; kérelme kedvező elbírálása esetén a kölcsön folyósítása ezen fizetési számlára való 
átutalással történik.

A hitel futamideje: ................................................. hónap

A törlesztőrészletek és elszámolásuk módja: ..................................................... Ft/alkalom 1 törlesztőrészlet/hónap 

A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fizetésének módja: választás szerint csoportos beszedési meg-
bízással, átutalással, készpénzben vagy postai csekken. A befizetett összegeket a következő sorrendben kell elszámolni: a kiváltandó hitel(ek) megszűnését 
igazoló nyilatkozat határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén fizetendő díj, behajtás költségei, adósságkezelési díj, késedelmes adminisztrációs 
költségek, késedelmes csekkes és készpénzes fizetési díj, késedelmes biztosítási díj, késedelmes hitelkamat, késedelmes tőketartozás, aktuális adminisztrációs 
költségek, aktuális csekkes és készpénzes fizetési díj, aktuális biztosítási díj, aktuális hitelkamat, aktuális tőketartozás.

A fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a hitel
kamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve 
a díjat, jutalékot és költséget

A hitel teljes összege: ................................................. Ft            A hitel teljes díja ................................................. Ft 

Így a fizetendő teljes összeg ................................................. Ft

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu

A
Hatályos: 2017.07.01től

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HITELSZERZŐDÉS 
MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN FAPADOS KÖLCSÖNHÖZ

3  A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS

Hitelkamat (változó hitelkamat):
................................................. % Ebből referenciakamat: 0,57% (12 hónapos BUBOR)

Ebből kamatfelár:

Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

800 000 24 40 050 18,29 17,72 19,9

800 000 36 29 037 18,29 17,72 19,9

800 000 48 23 620 18,29 17,72 19,9

800 000 60 19 702 16,58 16,01 17,9

800 000 72 18 376 18,29 17,72 19,9

800 000 84 16 949 18,29 17,72 19,9

900 000 24 45 056 18,29 17,72 19,9

900 000 36 32 667 18,29 17,72 19,9

900 000 48 26 573 18,29 17,72 19,9

900 000 60 22 165 16,58 16,01 17,9

900 000 72 20 673 18,29 17,72 19,9

900 000 84 19 068 18,29 17,72 19,9

1 000 000 24 50 063 18,29 17,72 19,9

1 000 000 36 36 296 18,29 17,72 19,9

1 000 000 48 29 525 18,29 17,72 19,9

1 000 000 60 23 710 14,85 14,28 15,9

1 000 000 72 22 491 17,44 16,87 18,9

1 000 000 84 21 186 18,29 17,72 19,9

1 000 000 96 19 897 18,29 17,72 19,9

1 100 000 24 55 069 18,29 17,72 19,9

1 100 000 36 39 926 18,29 17,72 19,9

1 100 000 48 32 478 18,29 17,72 19,9

1 100 000 60 27 090 16,58 16,01 17,9

1 100 000 72 24 740 17,44 16,87 18,9
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Hitelkamat (változó hitelkamat):
Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

1 100 000 84 23 305 18,29 17,72 19,9

1 100 000 96 21 887 18,29 17,72 19,9

1 200 000 24 60 075 18,29 17,72 19,9

1 200 000 36 43 556 18,29 17,72 19,9

1 200 000 48 35 430 18,29 17,72 19,9

1 200 000 60 29 553 16,58 16,01 17,9

1 200 000 72 26 989 17,44 16,87 18,9

1 200 000 84 25 423 18,29 17,72 19,9

1 200 000 96 23 877 18,29 17,72 19,9

1 300 000 24 65 082 18,29 17,72 19,9

1 300 000 36 47 185 18,29 17,72 19,9

1 300 000 48 38 383 18,29 17,72 19,9

1 300 000 60 32 016 16,58 16,01 17,9

1 300 000 72 29 238 17,44 16,87 18,9

1 300 000 84 27 542 18,29 17,72 19,9

1 300 000 96 25 867 18,29 17,72 19,9

1 400 000 24 70 088 18,29 17,72 19,9

1 400 000 36 50 815 18,29 17,72 19,9

1 400 000 48 41 335 18,29 17,72 19,9

1 400 000 60 34 478 16,58 16,01 17,9

1 400 000 72 31 487 17,44 16,87 18,9

1 400 000 84 29 661 18,29 17,72 19,9

1 400 000 96 27 856 18,29 17,72 19,9

1 500 000 24 75 094 18,29 17,72 19,9

1 500 000 36 53 166 16,58 16,01 17,9

1 500 000 48 42 957 16,58 16,01 17,9

1 500 000 60 35 564 14,85 14,28 15,9

1 500 000 72 33 019 16,58 16,01 17,9

1 500 000 84 30 291 16,58 16,01 17,9

1 500 000 96 29 846 18,29 17,72 19,9

1 600 000 24 80 100 18,29 17,72 19,9

1 600 000 36 56 711 16,58 16,01 17,9

1 600 000 48 45 821 16,58 16,01 17,9

1 600 000 60 37 935 14,85 14,28 15,9

1 600 000 72 35 220 16,58 16,01 17,9

1 600 000 84 32 310 16,58 16,01 17,9

1 600 000 96 31 836 18,29 17,72 19,9

1 700 000 24 85 107 18,29 17,72 19,9

1 700 000 36 60 255 16,58 16,01 17,9

1 700 000 48 48 685 16,58 16,01 17,9

1 700 000 60 40 306 14,85 14,28 15,9

1 700 000 72 37 421 16,58 16,01 17,9

1 700 000 84 34 330 16,58 16,01 17,9

1 700 000 96 33 826 18,29 17,72 19,9

1 800 000 24 90 113 18,29 17,72 19,9

1 800 000 36 63 799 16,58 16,01 17,9

1 800 000 48 51 549 16,58 16,01 17,9

1 800 000 60 42 677 14,85 14,28 15,9

1 800 000 72 39 623 16,58 16,01 17,9

1 800 000 84 36 349 16,58 16,01 17,9

1 800 000 96 35 815 18,29 17,72 19,9

1 900 000 24 95 119 18,29 17,72 19,9

1 900 000 36 67 344 16,58 16,01 17,9

1 900 000 48 54 413 16,58 16,01 17,9

1 900 000 60 45 048 14,85 14,28 15,9

1 900 000 72 41 824 16,58 16,01 17,9

1 900 000 84 38 368 16,58 16,01 17,9

1 900 000 96 37 805 18,29 17,72 19,9

2 000 000 24 100 125 18,29 17,72 19,9

2 000 000 36 70 888 16,58 16,01 17,9

2 000 000 48 54 623 13,97 13,40 14,9

2 000 000 60 46 505 13,97 13,40 14,9

2 000 000 72 42 124 14,85 14,28 15,9

2 000 000 84 40 388 16,58 16,01 17,9

SZERZŐDÉSSZÁM:2. példány
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Hitelkamat (változó hitelkamat):
Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

2 000 000 96 39 795 18,29 17,72 19,9

2 100 000 24 105 132 18,29 17,72 19,9

2 100 000 36 74 433 16,58 16,01 17,9

2 100 000 48 57 354 13,97 13,40 14,9

2 100 000 60 48 831 13,97 13,40 14,9

2 100 000 72 44 230 14,85 14,28 15,9

2 100 000 84 42 407 16,58 16,01 17,9

2 100 000 96 41 784 18,29 17,72 19,9

2 200 000 24 110 138 18,29 17,72 19,9

2 200 000 36 77 977 16,58 16,01 17,9

2 200 000 48 60 085 13,97 13,40 14,9

2 200 000 60 51 156 13,97 13,40 14,9

2 200 000 72 46 336 14,85 14,28 15,9

2 200 000 84 44 427 16,58 16,01 17,9

2 200 000 96 43 774 18,29 17,72 19,9

2 300 000 24 115 144 18,29 17,72 19,9

2 300 000 36 81 521 16,58 16,01 17,9

2 300 000 48 62 816 13,97 13,40 14,9

2 300 000 60 53 481 13,97 13,40 14,9

2 300 000 72 48 442 14,85 14,28 15,9

2 300 000 84 46 446 16,58 16,01 17,9

2 300 000 96 45 764 18,29 17,72 19,9

2 400 000 24 120 151 18,29 17,72 19,9

2 400 000 36 85 066 16,58 16,01 17,9

2 400 000 48 65 547 13,97 13,40 14,9

2 400 000 60 55 806 13,97 13,40 14,9

2 400 000 72 50 549 14,85 14,28 15,9

2 400 000 84 48 465 16,58 16,01 17,9

2 400 000 96 47 754 18,29 17,72 19,9

2 500 000 24 123 102 16,58 16,01 17,9

2 500 000 36 88 610 16,58 16,01 17,9

2 500 000 48 67 175 13,09 12,52 13,9

2 500 000 60 56 993 13,09 12,52 13,9

2 500 000 72 52 655 14,85 14,28 15,9

2 500 000 84 50 485 16,58 16,01 17,9

2 500 000 96 48 458 17,44 16,87 18,9

2 600 000 24 128 026 16,58 16,01 17,9

2 600 000 36 92 155 16,58 16,01 17,9

2 600 000 48 69 862 13,09 12,52 13,9

2 600 000 60 59 272 13,09 12,52 13,9

2 600 000 72 54 761 14,85 14,28 15,9

2 600 000 84 52 504 16,58 16,01 17,9

2 600 000 96 50 396 17,44 16,87 18,9

2 700 000 24 132 950 16,58 16,01 17,9

2 700 000 36 95 699 16,58 16,01 17,9

2 700 000 48 72 549 13,09 12,52 13,9

2 700 000 60 61 552 13,09 12,52 13,9

2 700 000 72 56 867 14,85 14,28 15,9

2 700 000 84 54 524 16,58 16,01 17,9

2 700 000 96 52 335 17,44 16,87 18,9

2 800 000 24 137 874 16,58 16,01 17,9

2 800 000 36 96 853 14,85 14,28 15,9

2 800 000 48 72 771 11,30 10,73 11,9

2 800 000 60 57 522 8,56 7,99 8,9

2 800 000 72 56 334 13,09 12,52 13,9

2 800 000 84 53 791 14,85 14,28 15,9

2 800 000 96 52 840 16,58 16,01 17,9

2 900 000 24 142 798 16,58 16,01 17,9

2 900 000 36 100 312 14,85 14,28 15,9

2 900 000 48 75 370 11,30 10,73 11,9

2 900 000 60 59 577 8,56 7,99 8,9

2 900 000 72 58 346 13,09 12,52 13,9

2 900 000 84 55 712 14,85 14,28 15,9

2 900 000 96 54 727 16,58 16,01 17,9

SZERZŐDÉSSZÁM:2. példány



4/5
F_A_170701

Hitelkamat (változó hitelkamat):

A kamat 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 refe-
rencia 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 (az alapkamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak össze-
gét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. A Cofidis Fapados Kölcsön szerződéseinél a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 
kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. 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 Cofidis Fapados Kölcsön szerződéseit legalább 
3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja, akként, hogy a Kölcsönszerződés hitelkamatának részét képező kamatfelárat csak a 3 évet 
meghaladó futamidejű Kölcsönszerződések esetében módosítja; illetve a kamatfelár-változtatásra a Kölcsönszerződés megkötése ügyleti évét követő 
január 1-ét követő harmadik és hatodik január 1-én kerül sor. A kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változ-
tatási mutató változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.

A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának 
aránya a hitel teljes összegéhez éves százalé
kában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok 
összehasonlítását segíti:

................................................. %

Reprezentatív példa Fapados Kölcsön igénylése esetén: 3 000 000 Ft hitelösszeg esetén havi törlesztőrészlet 61 631 Ft, hitelkamat: 8,56%, THM: 8,90%, 
futamidő: 60 hónap, teljes visszafizetendő összeg: 3 697 860 Ft, a hitel teljes díja : 697 860 Ft (a hitel teljes díjában foglalt díj (amely tartalmazza az ügy-
leti kamatot): 697 860 Ft; díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft), csekken vagy készpénzben történő fizetés esetén + 1 000 Ft/alkalom fizetendő. 
A hitel kamat változó, a 12 havi BUBOR-hoz mint referencia-kamatlábhoz kötött és a 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral rendelkezik. 
A THM számítására a 83/2010. (III.25) Korm. rendelet 9. § (1) e) figyelembe vételével került sor.

Hitelszerződés megkötéséhez szükséges
– biztosítási vagy
–  egyéb kapcsolódó szolgáltatási  

szerződés fennállása, 
ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását 
nem ismeri, azok a THMben nem szerepelnek:

Ön a kölcsön igénylésekor köteles a fizetési számlát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen fizetési számlára való átutalással történik. Egyéb bizto-

sítási vagy kapcsolódó szerződés nem szükséges. Mindazonáltal, ha Ön választása szerint biztosítottként hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat 

igényel, úgy „Extra” biztosítási csomag esetén ennek biztosítási díja a havi törlesztőrészlet összegének 7,99%-a, „Silver” biztosítási csomag esetén 

a havi törlesztőrészlet összegének 9,88%-a, „Szimpla” biztosítási csomag esetén a havi törlesztőrészlet összegének 5,35%-a. Ez „Extra” biztosítási 

csomag választása esetén .......................................... Ft/hónap, „Silver” biztosítási csomag választása esetén .......................................... Ft/hó-

nap, míg „Szimpla” biztosítási csomag választása esetén .......................................... Ft/hónap biztosítási díjat jelent, amely a havi törlesztőrészlet 

összegén felül fizetendő.

Hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, 
ideértve a díjat, jutalékot, költséget: Költségek, díjak Mérték (Ft/alkalom)

Csekkes és készpénzes fizetés díja 1 000 Ft

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

3 000 Ft

Dokumentummásolat kikérésének díja, igazolás kiállítása, egyéb ügy-
intézésre vonatkozó kérelem benyújtása (abban az  esetben kerül fel-
számításra, 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 meg-
küldését 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 idő-
tartam 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 költsé-
gek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsön-
szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő 
hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek fi-
gyelembevételével. Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költség-
térítés, 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 le-
velek esetén: a postai díjszabályzatnak megfelelően

Ügyleti kamat/költség/díj változása esetén, ha az értesítés megkül-
désére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles: 
390 Ft/levél

Adott esetben egy vagy több fizetési számla 
szükséges a hitelszerződés megkötéséhez:

Igen, Ön a kölcsön igénylésekor köteles a fizetési számlát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen fizetési számlára való átutalással történik.

Adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb 
ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, 
költséget – módosításának feltételei:

A Cofidis az ÁSZF-ben, illetve Hirdetményében megjelölt díjakat évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói 
árindex mértékében jogosult módosítani.

Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

3 000 000 24 147 722 16,58 16,01 17,9

3 000 000 36 103 771 14,85 14,28 15,9

3 000 000 48 77 969 11,30 10,73 11,9

3 000 000 60 61 631 8,56 7,99 8,9

3 000 000 72 60 358 13,09 12,52 13,9

3 000 000 84 57 633 14,85 14,28 15,9

3 000 000 96 56 615 16,58 16,01 17,9

SZERZŐDÉSSZÁM:2. példány
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Késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési 
kötelezettség, amely a szerződésben vállalt köte
lezettség nemteljesítéséből származik. 
A törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly 
következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végre
hajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást:

A Cofidis adósságkezelési díjat számít fel, a következők szerint: 
a.) 1000 Ft, amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
b.) további 5000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c.)  további 7000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ezen összeg kerül 

ismét felszámításra, ameddig késedelmes tartozását nem rendezi. 

Az adósságkezelési díjat a Cofidis jogosult ismételten felszámítani, amennyiben a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, 
ismételten késedelembe esik. Mivel a Cofidis a 2015. február 1-ét követően megkötött, 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.  Az adósságkezelési díjat a Cofidis évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző 
évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítja.

Amennyiben Ön legalább 2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelembe esik, úgy köteles felmondáskor esedékes behajtási díjat fizetni a Cofidis, 
illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében igénybe vett harmadik személyek részére, amelynek mértéke 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.

Fizetési kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítése esetén továbbá a Cofidis – az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint – 
jogosult a kölcsönszerződését felmondani, aminek következtében teljes tartozása egy összegben válik esedékessé. 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 meghatá-
rozott egyéb maximális mérték. Amennyiben a Kölcsön szerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást nem köteles fizetni, 
a késedelmi kamat mértéke évi 15%. 

Amennyiben a lejárt tartozása összegszerűen meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, továbbá ezen tartozása több mint 90 napon keresztül 
folyamatosan fennáll, úgy az Ön neve és adatai felkerülnek a nemfizető adósok listájára, a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista).

4  EGYÉB JOGI TÁJÉKOZTATÁS

Elállási jog fennállása: Önnek joga van a kölcsönszerződéstől 14 napon belül írásban elállni.

Előtörlesztés és esetleges költségei: Önnek bármikor joga van a kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésére. Ennek költségei: 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 Kölcsön szerződés 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 Ön által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

A 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás: A kölcsönszerződés megkötését követően a Cofidis nem mondhatja fel a kölcsönszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem 
volt megfelelő vagy az Ön által közölt adatok hiányosak voltak.

A 14. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás: A Cofidis haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja Önt a hitelreferencia szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a Cofidis 
a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni, kivéve ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy 
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

Hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy a Cofidis a kölcsönszerződés tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezé-
sére bocsássa. Nem terheli kötelezettség a Cofidist, ha a Cofidis Önnel nem kíván szerződést kötni.

Adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének 
időbeli korlátozása:

Ez a tájékoztatás a Fapados Kölcsön Általános Szerződési Feltételei következő módosítása napjáig érvényes.

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása

A hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt átvettem és a 2009. évi CLXII. törvény 5-7. §-a szerinti tájékoztatást megkaptam.

Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ...................................................
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2  A HITEL LÉNYEGES JELLEMZŐINEK ISMERTETÉSE

A hitel típusa: Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú személyi kölcsön

A hitel teljes összege, a hitelszerződésben szereplő 
hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa: .................................................... Ft

A hitel lehívásának feltételei, a hitel rendelkezésre 
bocsátásának módja és időpontja:

Ön a hitelkérelmen köteles a fizetési számlát megjelölni; kérelme kedvező elbírálása esetén a kölcsön folyósítása ezen fizetési számlára való 
átutalással történik.

A hitel futamideje: ................................................. hónap

A törlesztőrészletek és elszámolásuk módja: ..................................................... Ft/alkalom 1 törlesztőrészlet/hónap 

A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fizetésének módja: választás szerint csoportos beszedési meg-
bízással, átutalással, készpénzben vagy postai csekken. A befizetett összegeket a következő sorrendben kell elszámolni: a kiváltandó hitel(ek) megszűnését 
igazoló nyilatkozat határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén fizetendő díj, behajtás költségei, adósságkezelési díj, késedelmes adminisztrációs 
költségek, késedelmes csekkes és készpénzes fizetési díj, késedelmes biztosítási díj, késedelmes hitelkamat, késedelmes tőketartozás, aktuális adminisztrációs 
költségek, aktuális csekkes és készpénzes fizetési díj, aktuális biztosítási díj, aktuális hitelkamat, aktuális tőketartozás.

A fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a hitel
kamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve 
a díjat, jutalékot és költséget

A hitel teljes összege: ................................................. Ft            A hitel teljes díja ................................................. Ft 

Így a fizetendő teljes összeg ................................................. Ft

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu

A
Hatályos: 2017.07.01től

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HITELSZERZŐDÉS 
MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN FAPADOS KÖLCSÖNHÖZ

3  A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS

Hitelkamat (változó hitelkamat):
................................................. % Ebből referenciakamat: 0,57% (12 hónapos BUBOR)

Ebből kamatfelár:

Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

800 000 24 40 050 18,29 17,72 19,9

800 000 36 29 037 18,29 17,72 19,9

800 000 48 23 620 18,29 17,72 19,9

800 000 60 19 702 16,58 16,01 17,9

800 000 72 18 376 18,29 17,72 19,9

800 000 84 16 949 18,29 17,72 19,9

900 000 24 45 056 18,29 17,72 19,9

900 000 36 32 667 18,29 17,72 19,9

900 000 48 26 573 18,29 17,72 19,9

900 000 60 22 165 16,58 16,01 17,9

900 000 72 20 673 18,29 17,72 19,9

900 000 84 19 068 18,29 17,72 19,9

1 000 000 24 50 063 18,29 17,72 19,9

1 000 000 36 36 296 18,29 17,72 19,9

1 000 000 48 29 525 18,29 17,72 19,9

1 000 000 60 23 710 14,85 14,28 15,9

1 000 000 72 22 491 17,44 16,87 18,9

1 000 000 84 21 186 18,29 17,72 19,9

1 000 000 96 19 897 18,29 17,72 19,9

1 100 000 24 55 069 18,29 17,72 19,9

1 100 000 36 39 926 18,29 17,72 19,9

1 100 000 48 32 478 18,29 17,72 19,9

1 100 000 60 27 090 16,58 16,01 17,9

1 100 000 72 24 740 17,44 16,87 18,9

SZERZŐDÉSSZÁM
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Hitelkamat (változó hitelkamat):
Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

1 100 000 84 23 305 18,29 17,72 19,9

1 100 000 96 21 887 18,29 17,72 19,9

1 200 000 24 60 075 18,29 17,72 19,9

1 200 000 36 43 556 18,29 17,72 19,9

1 200 000 48 35 430 18,29 17,72 19,9

1 200 000 60 29 553 16,58 16,01 17,9

1 200 000 72 26 989 17,44 16,87 18,9

1 200 000 84 25 423 18,29 17,72 19,9

1 200 000 96 23 877 18,29 17,72 19,9

1 300 000 24 65 082 18,29 17,72 19,9

1 300 000 36 47 185 18,29 17,72 19,9

1 300 000 48 38 383 18,29 17,72 19,9

1 300 000 60 32 016 16,58 16,01 17,9

1 300 000 72 29 238 17,44 16,87 18,9

1 300 000 84 27 542 18,29 17,72 19,9

1 300 000 96 25 867 18,29 17,72 19,9

1 400 000 24 70 088 18,29 17,72 19,9

1 400 000 36 50 815 18,29 17,72 19,9

1 400 000 48 41 335 18,29 17,72 19,9

1 400 000 60 34 478 16,58 16,01 17,9

1 400 000 72 31 487 17,44 16,87 18,9

1 400 000 84 29 661 18,29 17,72 19,9

1 400 000 96 27 856 18,29 17,72 19,9

1 500 000 24 75 094 18,29 17,72 19,9

1 500 000 36 53 166 16,58 16,01 17,9

1 500 000 48 42 957 16,58 16,01 17,9

1 500 000 60 35 564 14,85 14,28 15,9

1 500 000 72 33 019 16,58 16,01 17,9

1 500 000 84 30 291 16,58 16,01 17,9

1 500 000 96 29 846 18,29 17,72 19,9

1 600 000 24 80 100 18,29 17,72 19,9

1 600 000 36 56 711 16,58 16,01 17,9

1 600 000 48 45 821 16,58 16,01 17,9

1 600 000 60 37 935 14,85 14,28 15,9

1 600 000 72 35 220 16,58 16,01 17,9

1 600 000 84 32 310 16,58 16,01 17,9

1 600 000 96 31 836 18,29 17,72 19,9

1 700 000 24 85 107 18,29 17,72 19,9

1 700 000 36 60 255 16,58 16,01 17,9

1 700 000 48 48 685 16,58 16,01 17,9

1 700 000 60 40 306 14,85 14,28 15,9

1 700 000 72 37 421 16,58 16,01 17,9

1 700 000 84 34 330 16,58 16,01 17,9

1 700 000 96 33 826 18,29 17,72 19,9

1 800 000 24 90 113 18,29 17,72 19,9

1 800 000 36 63 799 16,58 16,01 17,9

1 800 000 48 51 549 16,58 16,01 17,9

1 800 000 60 42 677 14,85 14,28 15,9

1 800 000 72 39 623 16,58 16,01 17,9

1 800 000 84 36 349 16,58 16,01 17,9

1 800 000 96 35 815 18,29 17,72 19,9

1 900 000 24 95 119 18,29 17,72 19,9

1 900 000 36 67 344 16,58 16,01 17,9

1 900 000 48 54 413 16,58 16,01 17,9

1 900 000 60 45 048 14,85 14,28 15,9

1 900 000 72 41 824 16,58 16,01 17,9

1 900 000 84 38 368 16,58 16,01 17,9

1 900 000 96 37 805 18,29 17,72 19,9

2 000 000 24 100 125 18,29 17,72 19,9

2 000 000 36 70 888 16,58 16,01 17,9

2 000 000 48 54 623 13,97 13,40 14,9

2 000 000 60 46 505 13,97 13,40 14,9

2 000 000 72 42 124 14,85 14,28 15,9

2 000 000 84 40 388 16,58 16,01 17,9
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Hitelkamat (változó hitelkamat):
Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

2 000 000 96 39 795 18,29 17,72 19,9

2 100 000 24 105 132 18,29 17,72 19,9

2 100 000 36 74 433 16,58 16,01 17,9

2 100 000 48 57 354 13,97 13,40 14,9

2 100 000 60 48 831 13,97 13,40 14,9

2 100 000 72 44 230 14,85 14,28 15,9

2 100 000 84 42 407 16,58 16,01 17,9

2 100 000 96 41 784 18,29 17,72 19,9

2 200 000 24 110 138 18,29 17,72 19,9

2 200 000 36 77 977 16,58 16,01 17,9

2 200 000 48 60 085 13,97 13,40 14,9

2 200 000 60 51 156 13,97 13,40 14,9

2 200 000 72 46 336 14,85 14,28 15,9

2 200 000 84 44 427 16,58 16,01 17,9

2 200 000 96 43 774 18,29 17,72 19,9

2 300 000 24 115 144 18,29 17,72 19,9

2 300 000 36 81 521 16,58 16,01 17,9

2 300 000 48 62 816 13,97 13,40 14,9

2 300 000 60 53 481 13,97 13,40 14,9

2 300 000 72 48 442 14,85 14,28 15,9

2 300 000 84 46 446 16,58 16,01 17,9

2 300 000 96 45 764 18,29 17,72 19,9

2 400 000 24 120 151 18,29 17,72 19,9

2 400 000 36 85 066 16,58 16,01 17,9

2 400 000 48 65 547 13,97 13,40 14,9

2 400 000 60 55 806 13,97 13,40 14,9

2 400 000 72 50 549 14,85 14,28 15,9

2 400 000 84 48 465 16,58 16,01 17,9

2 400 000 96 47 754 18,29 17,72 19,9

2 500 000 24 123 102 16,58 16,01 17,9

2 500 000 36 88 610 16,58 16,01 17,9

2 500 000 48 67 175 13,09 12,52 13,9

2 500 000 60 56 993 13,09 12,52 13,9

2 500 000 72 52 655 14,85 14,28 15,9

2 500 000 84 50 485 16,58 16,01 17,9

2 500 000 96 48 458 17,44 16,87 18,9

2 600 000 24 128 026 16,58 16,01 17,9

2 600 000 36 92 155 16,58 16,01 17,9

2 600 000 48 69 862 13,09 12,52 13,9

2 600 000 60 59 272 13,09 12,52 13,9

2 600 000 72 54 761 14,85 14,28 15,9

2 600 000 84 52 504 16,58 16,01 17,9

2 600 000 96 50 396 17,44 16,87 18,9

2 700 000 24 132 950 16,58 16,01 17,9

2 700 000 36 95 699 16,58 16,01 17,9

2 700 000 48 72 549 13,09 12,52 13,9

2 700 000 60 61 552 13,09 12,52 13,9

2 700 000 72 56 867 14,85 14,28 15,9

2 700 000 84 54 524 16,58 16,01 17,9

2 700 000 96 52 335 17,44 16,87 18,9

2 800 000 24 137 874 16,58 16,01 17,9

2 800 000 36 96 853 14,85 14,28 15,9

2 800 000 48 72 771 11,30 10,73 11,9

2 800 000 60 57 522 8,56 7,99 8,9

2 800 000 72 56 334 13,09 12,52 13,9

2 800 000 84 53 791 14,85 14,28 15,9

2 800 000 96 52 840 16,58 16,01 17,9

2 900 000 24 142 798 16,58 16,01 17,9

2 900 000 36 100 312 14,85 14,28 15,9

2 900 000 48 75 370 11,30 10,73 11,9

2 900 000 60 59 577 8,56 7,99 8,9

2 900 000 72 58 346 13,09 12,52 13,9

2 900 000 84 55 712 14,85 14,28 15,9

2 900 000 96 54 727 16,58 16,01 17,9
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Hitelkamat (változó hitelkamat):

A kamat 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 refe-
rencia 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 (az alapkamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak össze-
gét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. A Cofidis Fapados Kölcsön szerződéseinél a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 
kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. 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 Cofidis Fapados Kölcsön szerződéseit legalább 
3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja, akként, hogy a Kölcsönszerződés hitelkamatának részét képező kamatfelárat csak a 3 évet 
meghaladó futamidejű Kölcsönszerződések esetében módosítja; illetve a kamatfelár-változtatásra a Kölcsönszerződés megkötése ügyleti évét követő 
január 1-ét követő harmadik és hatodik január 1-én kerül sor. A kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változ-
tatási mutató változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.

A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának 
aránya a hitel teljes összegéhez éves százalé
kában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok 
összehasonlítását segíti:

................................................. %

Reprezentatív példa Fapados Kölcsön igénylése esetén: 3 000 000 Ft hitelösszeg esetén havi törlesztőrészlet 61 631 Ft, hitelkamat: 8,56%, THM: 8,90%, 
futamidő: 60 hónap, teljes visszafizetendő összeg: 3 697 860 Ft, a hitel teljes díja : 697 860 Ft (a hitel teljes díjában foglalt díj (amely tartalmazza az ügy-
leti kamatot): 697 860 Ft; díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft), csekken vagy készpénzben történő fizetés esetén + 1 000 Ft/alkalom fizetendő. 
A hitel kamat változó, a 12 havi BUBOR-hoz mint referencia-kamatlábhoz kötött és a 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral rendelkezik. 
A THM számítására a 83/2010. (III.25) Korm. rendelet 9. § (1) e) figyelembe vételével került sor.

Hitelszerződés megkötéséhez szükséges
– biztosítási vagy
–  egyéb kapcsolódó szolgáltatási  

szerződés fennállása, 
ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását 
nem ismeri, azok a THMben nem szerepelnek:

Ön a kölcsön igénylésekor köteles a fizetési számlát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen fizetési számlára való átutalással történik. Egyéb bizto-

sítási vagy kapcsolódó szerződés nem szükséges. Mindazonáltal, ha Ön választása szerint biztosítottként hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat 

igényel, úgy „Extra” biztosítási csomag esetén ennek biztosítási díja a havi törlesztőrészlet összegének 7,99%-a, „Silver” biztosítási csomag esetén 

a havi törlesztőrészlet összegének 9,88%-a, „Szimpla” biztosítási csomag esetén a havi törlesztőrészlet összegének 5,35%-a. Ez „Extra” biztosítási 

csomag választása esetén .......................................... Ft/hónap, „Silver” biztosítási csomag választása esetén .......................................... Ft/hó-

nap, míg „Szimpla” biztosítási csomag választása esetén .......................................... Ft/hónap biztosítási díjat jelent, amely a havi törlesztőrészlet 

összegén felül fizetendő.

Hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, 
ideértve a díjat, jutalékot, költséget: Költségek, díjak Mérték (Ft/alkalom)

Csekkes és készpénzes fizetés díja 1 000 Ft

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

3 000 Ft

Dokumentummásolat kikérésének díja, igazolás kiállítása, egyéb ügy-
intézésre vonatkozó kérelem benyújtása (abban az  esetben kerül fel-
számításra, 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 meg-
küldését 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 idő-
tartam 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 költsé-
gek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsön-
szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő 
hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek fi-
gyelembevételével. Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költség-
térítés, 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 le-
velek esetén: a postai díjszabályzatnak megfelelően

Ügyleti kamat/költség/díj változása esetén, ha az értesítés megkül-
désére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles: 
390 Ft/levél

Adott esetben egy vagy több fizetési számla 
szükséges a hitelszerződés megkötéséhez:

Igen, Ön a kölcsön igénylésekor köteles a fizetési számlát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen fizetési számlára való átutalással történik.

Adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb 
ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, 
költséget – módosításának feltételei:

A Cofidis az ÁSZF-ben, illetve Hirdetményében megjelölt díjakat évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói 
árindex mértékében jogosult módosítani.

Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)

3 000 000 24 147 722 16,58 16,01 17,9

3 000 000 36 103 771 14,85 14,28 15,9

3 000 000 48 77 969 11,30 10,73 11,9

3 000 000 60 61 631 8,56 7,99 8,9

3 000 000 72 60 358 13,09 12,52 13,9

3 000 000 84 57 633 14,85 14,28 15,9

3 000 000 96 56 615 16,58 16,01 17,9

SZERZŐDÉSSZÁM:3. példány
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Késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési 
kötelezettség, amely a szerződésben vállalt köte
lezettség nemteljesítéséből származik. 
A törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly 
következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végre
hajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást:

A Cofidis adósságkezelési díjat számít fel, a következők szerint: 
a.) 1000 Ft, amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
b.) további 5000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c.)  további 7000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ezen összeg kerül 

ismét felszámításra, ameddig késedelmes tartozását nem rendezi. 

Az adósságkezelési díjat a Cofidis jogosult ismételten felszámítani, amennyiben a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, 
ismételten késedelembe esik. Mivel a Cofidis a 2015. február 1-ét követően megkötött, 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.  Az adósságkezelési díjat a Cofidis évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző 
évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítja.

Amennyiben Ön legalább 2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelembe esik, úgy köteles felmondáskor esedékes behajtási díjat fizetni a Cofidis, 
illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében igénybe vett harmadik személyek részére, amelynek mértéke 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.

Fizetési kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítése esetén továbbá a Cofidis – az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint – 
jogosult a kölcsönszerződését felmondani, aminek következtében teljes tartozása egy összegben válik esedékessé. 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 meghatá-
rozott egyéb maximális mérték. Amennyiben a Kölcsön szerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást nem köteles fizetni, 
a késedelmi kamat mértéke évi 15%. 

Amennyiben a lejárt tartozása összegszerűen meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, továbbá ezen tartozása több mint 90 napon keresztül 
folyamatosan fennáll, úgy az Ön neve és adatai felkerülnek a nemfizető adósok listájára, a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista).

4  EGYÉB JOGI TÁJÉKOZTATÁS

Elállási jog fennállása: Önnek joga van a kölcsönszerződéstől 14 napon belül írásban elállni.

Előtörlesztés és esetleges költségei: Önnek bármikor joga van a kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésére. Ennek költségei: 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 Kölcsön szerződés 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 Ön által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

A 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás: A kölcsönszerződés megkötését követően a Cofidis nem mondhatja fel a kölcsönszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem 
volt megfelelő vagy az Ön által közölt adatok hiányosak voltak.

A 14. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás: A Cofidis haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja Önt a hitelreferencia szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a Cofidis 
a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni, kivéve ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy 
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

Hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy a Cofidis a kölcsönszerződés tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezé-
sére bocsássa. Nem terheli kötelezettség a Cofidist, ha a Cofidis Önnel nem kíván szerződést kötni.

Adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének 
időbeli korlátozása:

Ez a tájékoztatás a Fapados Kölcsön Általános Szerződési Feltételei következő módosítása napjáig érvényes.

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása

A hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt átvettem és a 2009. évi CLXII. törvény 5-7. §-a szerinti tájékoztatást megkaptam.

Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ...................................................
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B
Hatályos: 2017.07.01-től

FAPADOS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 
(EGYEDI RÉSZ)

Reklámkód: Szerződésszám:

Kérdés esetén hívja Ügyfélszolgálatunkat  

a 06-1-354-5000-es  
telefonszámon!

6  HITELADATOK

Kölcsön teljes összege: ........................................................... Ft Fizetendő teljes összeg: ........................................................... Ft 

Futamidő (törlesztőrészletek száma): ............. hó Havonta fizetendő törlesztőrészlet összege: ........................................................... Ft Hitelkamat (évi): ......................% THM: ......................%

Extra biztosítás választása esetén havi biztosítási díj: ........................................................... Ft  Havi törlesztőrészlet összege Extra biztosítással: ........................................................... Ft 

Silver biztosítás választása esetén havi biztosítási díj: ........................................................... Ft  Havi törlesztőrészlet összege Silver biztosítással: ........................................................... Ft 

Szimpla biztosítás választása esetén havi biztosítási díj: ........................................................... Ft  Havi törlesztőrészlet összege Szimpla biztosítással: ........................................................... Ft

3  ADÓS SZEMÉLYES ADATAI

Titulus:  ...............  Családi név: ....................................................................................................

Utónév:  .............................................................................................................................................

Születési név:  .................................................................................................................................

Anyja neve:  .................................................................................................................................

Születési hely:  ................................................  Születési idő:  .....................................................

Állampolgárság:  ................................................  E-mail:  .............................................................

Vezetékes telefon:  ..............................................  Mobiltelefon:  .....................................................

Azonosító okmány típusa:  ..................................................................... Száma:  ..................................

Azonosító okmány lejárata:  ......................................... Lakcímkártya száma: ..................................

Állandó lakcím

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

Mióta lakik itt? (Lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum)  .............................................................

Lakáshelyzet:  ..............................................  Ingatlan típusa:   ..................................................

Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

1  HITELEZŐ ADATAI

Név (cégnév): COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140

Telefonszám: 06 1 354 5000  E-mail: infohu@cofidis.hu

Telefax szám: 06 1 354 5090  Internet cím: www.cofidis.hu

2  HITELKÖZVETÍTŐK ADATAI

Név (cégnév):  .................................................................................................................................

Levelezési cím:  .................................................................................................................................

Név (cégnév):  .................................................................................................................................

Levelezési cím:  .................................................................................................................................

4  ADÓSTÁRS SZEMÉLYES ADATAI

Titulus:  ...............  Családi név: ....................................................................................................

Utónév:  .............................................................................................................................................

Születési név:  .................................................................................................................................

Anyja neve:  .................................................................................................................................

Születési hely:  ................................................  Születési idő:  .....................................................

Állampolgárság:  ................................................  E-mail:  .............................................................

Vezetékes telefon:  ..............................................  Mobiltelefon:  .....................................................

Azonosító okmány típusa:  ..................................................................... Száma:  ..................................

Azonosító okmány lejárata:  ......................................... Lakcímkártya száma: ..................................

Állandó lakcím

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

Mióta lakik itt? (Lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum)  .............................................................

Lakáshelyzet:  ..............................................  Ingatlan típusa:   ..................................................

Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása

KÉRJÜK, AZ ADATOK 
ELLENŐRZÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
HITELKÖZVETÍTŐ PARTNERÜNK 
JELENLÉTÉBEN VÉGEZZE EL!

5  ADÓS FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ADATAI

Számlavezető bank:  ............................................................................. Fizetési számla nyitása:  .............................................  Fizetési számla szám:  ..............................................................................

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 

 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 

Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  

NAIH-63465/2013
cofidis.hu

1. példány

2  HITELKÖZVETÍTŐK ADATAI

Név (cégnév): SERMAN TELECOM KFT

Levelezési cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 3. 2. em. 11.

Név (cégnév): SMART KONTAKT KFT.

Levelezési cím: 1133 Budapest, Árboc u. 6. 1. em.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy* * A megfelelő rész beikszelendő/aláhúzandó.

  természetes személyként saját magam nevében járok el;
  természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

Családi név:  ...............................................................................  Utónév:  ................................................................................................... Anyja neve:  ............................................................................................

Születési név (ha különbözik): ...........................................................   Utónév: ................................................................................  Születési idő, hely: .....................................................................................................................  

Lakcím:  ............................................................................................................ Állampolgárság: ..........................................................  Azonosító okmányok típusa, száma, lejárata:  ......................................................................

Külföldi természetes személy esetén a magyarországi tartózkodási hely:  ...................................................................................................................................................................................................................

Tudomásom van arról, hogy 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy a saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének, és a kötelezettség 
elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alulírott Értékesítő ................................................................................................................................................................................... polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

............................................................................................................................... Adós és ......................................................................................................................... Adóstárs  

azonosítását a rendelkezésemre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámú személyazonosító okmányok alapján elvégeztem, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem.

Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelenti, hogy a Cofidis felhívta a figyelmét arra, hogy a kölcsönfelvételt megelőzően fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában 
élők vagyoni, jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is. Hitelkérelmét ezen körülmények gondos és alapos, felelősségteljes mérlegelése alapján nyújtotta 
be, arra a tájékoztatásra figyelemmel, hogy az esetlegesen nem érthető fogalmakról, kockázatokról, egyéb feltételekről a Cofidis készséggel nyújt tájékoztatást.

Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelenti, hogy a kapott felvilágosítás alapján képes volt felmérni, hogy az igénybe venni tervezett hitel és az esetleg kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és pénzügyi 
teljesítőképességének. A Cofidis és adott esetben a Hitelközvetítő rendelkezésére bocsátotta a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat. Adós – és adott esetben: Adóstárs – elismeri, hogy 
az ajánlott termék legfontosabb jellemzőire, a Adós pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztának következményeire vonatkozó, valamint a hitelfelvétel folyamatáról, az MNB fogyasztóvédelmi 
hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepéről kapott tájékoztatást tudomásul vette, a Cofidis vonatkozó tájékoztatóját megismerte.

Adós – és adott esetben: Adóstárs – a jelen Kölcsönszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően megismerte a jelen Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Cofidis 
Fapados Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT, annak egy példányát átvette, illetve rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően 
megismerte a Cofidis Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzatában foglaltakat. Adós – és adott esetben: Adóstárs – elfogadja, hogy a Kölcsönszerződésben illetve a „Cofidis Fapados Kölcsön Általános Szerződési 
Feltételei”-ben nem szabályozott kérdésekben a Cofidis Magyarországi Fióktelepének az Üzletszabályzata az irányadó. 

Adós – és adott esetben: Adóstárs – ezennel kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés megfelelő kitöltésével és benyújtásával tett ajánlat vonatkozásában kifejezetten elfogadja a Cofidis Magyarországi Fióktelepe Üzlet-
szabályzatának azon rendelkezéseit, amelyek a szerződés létrejöttét megelőzően, az ajánlattétel vonatkozásában értelmezhetőek, különös tekintettel az Üzletszabályzat alábbi fejezeteire: Értesítések (5. pont), 
Adatkezelés (6. pont), KHR-rel kapcsolatos adatkezelés (7. pont), Cofidis felelőssége (9. pont).

Adós – és adott esetben: Adóstárs – tudomásul veszi a Cofidis Fapados Kölcsön Általános Szerződési Feltételei 3.1.3., 5.7., 7., és 9.2. pontjaira, az Üzletszabályzat 6. pontjára való külön tájékoztatást és elfogadja, 
hogy azok a szerződés részét képezik. Az Adós és az Adóstárs megismerte és kifejezetten elfogadja a jelen szerződésben, a Hirdetményben, és az Üzletszabályzatban szereplő valamennyi kamat, költség és díjtételt.

KAMATON KÍVÜLI PÉNZBELI KÖVETELÉSEK

Alulírott Adós, és adott esetben Adóstárs kifejezetten elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Cofidis a kölcsönszerződés szerinti főkötelezettsége (a kölcsön rendelkezésre tartása és folyósítása) teljesítéséért járó ellen-
szolgáltatáson (a kamaton) felül további pénzbeli követelésre jogosult, az alábbiak szerint:

–  Amennyiben postai készpénz átutalási megbízás (postai csekk) útján vagy készpénzben fizetem be a tárgyhavi törlesztő részleteket, a Cofidis +1000 Ft/alkalom alkalom csekkes és készpénzes fizetés díját számítja fel.
–  Amennyiben a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön összegét túlfizetem, a Cofidis azt az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint téríti vissza.
–  Amennyiben bármely okból kezdeményezem a szerződés módosítását (futamidő módosítás, törlesztőrészlet vagy törlesztési mód változtatása), 3 000 Ft szerződésmódosítási díj fizetésére vállalok kötelezettséget.
–  Amennyiben olyan igazolás  kiállítását vagy dokumentummásolat megküldését kérem a Cofidistől, amelynek megküldése vagy kiállítása nem jogszabályi kötelezettsége a Cofidisnek, úgy a Cofidis az ilyen igazolás 

kiállításáért vagy dokumentummásolat megküldéséért 3000 Ft díjat jogosult felszámítani.
–  Amennyiben nem szerződésszerűen teljesítem a szerződés szerinti kötelezettségeimet, és emiatt a Cofidis értesítő vagy felszólító levelet küld a részemre, a postai díjszabályzatnak megfelelő, míg ügyleti kamat/

költség/díj változása esetén, ha az értesítés megküldésére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles, 390 Ft/levél levelezési költség megfizetésére vállalok kötelezettséget.
–  Amennyiben a kölcsönszerződés fennállta alatt előtörlesztést teljesítek, az alábbi előtörlesztési díj megfizetésére vállalok kötelezettséget: az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel kölcsön-

szerződés 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. Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

–  Amennyiben a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségemmel késedelembe esek, adósságkezelési díj fizetésére vállalok kötelezettséget, amelynek mértéke
 a.) 1000 Ft, amennyiben a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségemmel késedelembe esek;
 b.) további 5000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
 c.)  további 7000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ezen összeg kerül ismét felszámításra, ameddig késedelmes tartozásomat nem rendezem.
 Az adósságkezelési díjat a Cofidis évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítja.
–   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%.

–  Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésből eredő bármely kötelezettségemet nem teljesítem, a Cofidis jogosult harmadik személyeket (így különösen, de nem kizárólag: behajtással foglalkozó magánszemély 
vagy társaság, ügyvéd, ügyvédi iroda stb.) a behajtás érdekében igénybe venni, amely behajtás költségei engem terhelnek.

–  Abban az esetben, ha legalább 2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelmbe esek és a Cofidis a kölcsönszerződést a 8.1. pontban meghatározottak szerint felmondja, úgy behajtás esetén köteles vagyok 
felmondáskor esedékes behajtási díjak címén a felmondás időpontjában fennálló tartozásom összegétől függő behajtási díjat fizetni a Cofidis, illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében 
igénybe vett harmadik személyek részére. Mértéke

– 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.

SZERZŐDÉSSZÁM:

HITELKÖZVETÍTŐ/KÖZVETÍTŐI ALVÁLLALKOZÓ MUNKATÁRSA ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: .................................................... , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Aláírás

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: Budapest , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Cofidis Magyarországi Fióktelepe

ADÓS ÍRJA ALÁ: KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: .................................................... , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Aláírás

ADÓSTÁRS ÍRJA ALÁ: KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: .................................................... , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Aláírás
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HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS IGÉNYLÉSE – CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

1.   Alulírott Adós kijelentem, hogy biztosítottként részesedni kívánok a Cofidisnek az ACM VIE SA és az ACM IARD SA-val, (a továbbiakban együttesen: Biztosítóval) kötött Csoportos Hitelfedezeti 
Biztosítási Szerződéséből származó – a kölcsöntörlesztés futamidejére nyújtott – 16.36.60 05/2017 számú általános feltételek szerinti

  KÉRJÜK, JELÖLJE VÁLASZTÁSÁT:  „Silver” biztosítási csomag vagy  „Extra” biztosítási csomag vagy  „Szimpla” biztosítási csomag 

  biztosítási fedezet kínálta előnyökből, ezért kérem a csoportos hitelfedezeti biztosítás hatályának rám történő kiterjesztését.

  A „Silver” biztosítási csomag esetében a Biztosító az alábbi kockázatokat fedezi: 
  (a) „halál” (75. év betöltéséig) vagy
  (b) „baleseti halál” (75. év betöltését követően).

  Az „Extra” biztosítási csomag esetében a Biztosító az alábbi kockázatokat fedezi:
  (a) „halál”, és
  (b) „teljes és végleges munkaképesség-csökkenés”, és
  (c) „teljes keresőképtelenség”, és 
  (d) „foglalkoztatás megszűnése”.

  A „Szimpla” biztosítási csomag esetében a Biztosító az alábbi kockázatot fedezi: 
  (a) „halál”.

2.   Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az alábbi feltételeknek kell megfelelnem a jelen Csatlakozási Nyilatkozat aláírásának pillanatában, ellenkező esetben a jelen nyilatkozat aláírása ellenére nem terjed ki rám 
a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés hatálya; kijelentem és szavatolom, hogy a lenti feltételeknek megfelelek:

  „Silver” biztosítási csomag esetén:
  (a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötöttem illetve kívánok kötni; 
  (b) a 60. életévemet már betöltöttem, de a 80. életévemet még nem töltöttem be.

  „Extra” biztosítási csomag esetén: 
  (a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötöttem illetve kívánok kötni;
  (b) a 65. életévemet még nem töltöttem be; 
  (c)  a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem vagyok keresőképtelen beteg, illetve a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását megelőző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem volt voltam 

keresőképtelen beteg, illetve nem vagyok vagy voltam jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.

  „Szimpla” biztosítási csomag esetén: 
  (a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötöttem illetve kívánok kötni; 
  (b) a 65. életévemet még nem töltöttem be.

3.   Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítotti jogviszony kedvezményezettje a Cofidis legyen, és vállalom, hogy a kedvezményezett személyét a Biztosítotti jogviszony időtartama alatt nem változtatom meg, 
kivéve, ha erre a Cofidis – a Fapados Kölcsönre vagy Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó általános szerződési feltételek 9.1 pontja szerinti engedményezés esetén – felszólít.

4.    Ezennel kijelentem és szavatolom, hogy a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződéssel és a biztosítotti jogviszonnyal kapcsolatban tett nyilatkozataim pontosak és valósak. Tudomásul veszem továbbá, hogy 
valótlan adatok közlése vagy a valós adatok elhallgatása a Biztosító mentesülését vonhatja maga után.

5.   A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító és a Cofidis, mint a Biztosító biztosításközvetítője a személyes adataimat, valamint a Biztosító Egészségügyi Osztálya az egészségügyi 
adataimat a kérelem elbírálása, a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokhoz kötődő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A biztosítási igény elbírálása során a jelenleg, 
vagy a jövőben engem kezelő egészségügyi intézményeket, orvosokat, társadalombiztosítási kifizetőhelyet, közigazgatási szerveket és hatóságokat felmentem a Biztosító Egészségügyi Osztályával szemben 
a titoktartási kötelezettségük alól. Tudomásul veszem, hogy személyes és egészségügyi adataim addig kezelhetőek, ameddig ez a kérelem elbírálásához, a Biztosító, illetve a Cofidis mint biztosításközvetítő 
jogszabály által előírt, illetve a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatáshoz kötődő jogosultságainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

6.   Mivel úgy döntöttem, hogy terjedjen ki rám a Cofidisnek a Biztosítóval kötött, Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződése alapján fennálló biztosítás hatálya, vállalom, hogy megfizetem a biztosítási díjat. 
A biztosítási díj havonta általam fizetendő összege a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő. A biztosítási díj mértéke

  „Silver” biztosítási csomag esetén: a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 9,88%-a;
  „Extra” biztosítási csomag esetén: a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 7,99%-a;
  „Szimpla” biztosítási csomag esetén: a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 5,35%-a.

7.   Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően a Cofidis és a Biztosító között létrejött Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés általános biztosítási feltételeit megkaptam, átolvastam, az abban 
foglaltakat megértettem, és alkalmazását elfogadom. Elfogadásom külön, kifejezetten kiterjed az általános biztosítási feltételek alábbi rendelkezéseire: 4. rész (Biztosítási Díj), 6. rész (Biztosítási események, 
a Biztosító szolgáltatásai és a biztosítási szolgáltatás korlátai), 7. rész (A Biztosító mentesülésének szabályai, kizárások), 16.2 pont (elévülés), 16.3 pont (Biztosítási feltételek egyoldalú módosítása), 16.5 pont 
(jogvitákra illetékes bíróság).

8.   Ezennel kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat aláírása előtt kézhez kaptam és elolvastam a „Tájékoztató a Cofidistől igényelhető amortizáló, „Fapados Kölcsön” és „Cofidis Adósságrendező Hitel” 
hiteltermékekhez kapcsolódó hitelfedezeti csoportos biztosításról, a Biztosítóról és a Biztosításközvetítőről” elnevezésű tájékoztatót; és az számomra közérthető, egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújtott 
a Biztosítókról és a Biztosításközvetítőről valamint a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási termék egyes jellemzőiről.

  A fentiekre tekintettel kérem a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés hatályának rám való kiterjesztését. 

Tudomásul veszem, hogy a Biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítási jogviszony kezdete legyen az első biztosítási díj megfizetésétől függő hatállyal. Tudomásul veszem, hogy amennyiben 
a biztosítási szerződést a Visszaigazolás kézhezvételét követő 30 napon belül az azonnali hatályú elfogadásom ellenére felmondom, akkor nem vagyok jogosult a felmondás hatályosulásáig járó 
időarányos biztosítási díj visszakövetelésére, illetve köteles vagyok ezt az összeget biztosítási díj jogcímén megfizetni.

 ........................................................................................
 Adós aláírása

SZERZŐDÉSSZÁM:

KÉRJÜK, CSAK ABBAN AZ ESETBEN TÖLTSE KI, ÉS ÍRJA ALÁ A CSATLAKOZÁSI NYILATKOZATOT,  
AMENNYIBEN HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁST IS IGÉNYEL.
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B
Hatályos: 2017.07.01-től

FAPADOS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 
(EGYEDI RÉSZ)

Reklámkód: Szerződésszám:

Kérdés esetén hívja Ügyfélszolgálatunkat  

a 06-1-354-5000-es  
telefonszámon!

6  HITELADATOK

Kölcsön teljes összege: ........................................................... Ft Fizetendő teljes összeg: ........................................................... Ft 

Futamidő (törlesztőrészletek száma): ............. hó Havonta fizetendő törlesztőrészlet összege: ........................................................... Ft Hitelkamat (évi): ......................% THM: ......................%

Extra biztosítás választása esetén havi biztosítási díj: ........................................................... Ft  Havi törlesztőrészlet összege Extra biztosítással: ........................................................... Ft 

Silver biztosítás választása esetén havi biztosítási díj: ........................................................... Ft  Havi törlesztőrészlet összege Silver biztosítással: ........................................................... Ft 

Szimpla biztosítás választása esetén havi biztosítási díj: ........................................................... Ft  Havi törlesztőrészlet összege Szimpla biztosítással: ........................................................... Ft

3  ADÓS SZEMÉLYES ADATAI

Titulus:  ...............  Családi név: ....................................................................................................

Utónév:  .............................................................................................................................................

Születési név:  .................................................................................................................................

Anyja neve:  .................................................................................................................................

Születési hely:  ................................................  Születési idő:  .....................................................

Állampolgárság:  ................................................  E-mail:  .............................................................

Vezetékes telefon:  ..............................................  Mobiltelefon:  .....................................................

Azonosító okmány típusa:  ..................................................................... Száma:  ..................................

Azonosító okmány lejárata:  ......................................... Lakcímkártya száma: ..................................

Állandó lakcím

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

Mióta lakik itt? (Lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum)  .............................................................

Lakáshelyzet:  ..............................................  Ingatlan típusa:   ..................................................

Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

1  HITELEZŐ ADATAI

Név (cégnév): COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140

Telefonszám: 06 1 354 5000  E-mail: infohu@cofidis.hu

Telefax szám: 06 1 354 5090  Internet cím: www.cofidis.hu

2  HITELKÖZVETÍTŐK ADATAI

Név (cégnév):  .................................................................................................................................

Levelezési cím:  .................................................................................................................................

Név (cégnév):  .................................................................................................................................

Levelezési cím:  .................................................................................................................................

4  ADÓSTÁRS SZEMÉLYES ADATAI

Titulus:  ...............  Családi név: ....................................................................................................

Utónév:  .............................................................................................................................................

Születési név:  .................................................................................................................................

Anyja neve:  .................................................................................................................................

Születési hely:  ................................................  Születési idő:  .....................................................

Állampolgárság:  ................................................  E-mail:  .............................................................

Vezetékes telefon:  ..............................................  Mobiltelefon:  .....................................................

Azonosító okmány típusa:  ..................................................................... Száma:  ..................................

Azonosító okmány lejárata:  ......................................... Lakcímkártya száma: ..................................

Állandó lakcím

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

Mióta lakik itt? (Lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum)  .............................................................

Lakáshelyzet:  ..............................................  Ingatlan típusa:   ..................................................

Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása

KÉRJÜK, AZ ADATOK 
ELLENŐRZÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
HITELKÖZVETÍTŐ PARTNERÜNK 
JELENLÉTÉBEN VÉGEZZE EL!

5  ADÓS FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ADATAI

Számlavezető bank:  ............................................................................. Fizetési számla nyitása:  .............................................  Fizetési számla szám:  ..............................................................................

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 

 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 

Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  

NAIH-63465/2013
cofidis.hu

2. példány

2  HITELKÖZVETÍTŐK ADATAI

Név (cégnév): SERMAN TELECOM KFT

Levelezési cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 3. 2. em. 11.

Név (cégnév): SMART KONTAKT KFT.

Levelezési cím: 1133 Budapest, Árboc u. 6. 1. em.



2/3
F_B_170701

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy* * A megfelelő rész beikszelendő/aláhúzandó.

  természetes személyként saját magam nevében járok el;
  természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

Családi név:  ...............................................................................  Utónév:  ................................................................................................... Anyja neve:  ............................................................................................

Születési név (ha különbözik): ...........................................................   Utónév: ................................................................................  Születési idő, hely: .....................................................................................................................  

Lakcím:  ............................................................................................................ Állampolgárság: ..........................................................  Azonosító okmányok típusa, száma, lejárata:  ......................................................................

Külföldi természetes személy esetén a magyarországi tartózkodási hely:  ...................................................................................................................................................................................................................

Tudomásom van arról, hogy 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy a saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének, és a kötelezettség 
elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alulírott Értékesítő ................................................................................................................................................................................... polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

............................................................................................................................... Adós és ......................................................................................................................... Adóstárs  

azonosítását a rendelkezésemre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámú személyazonosító okmányok alapján elvégeztem, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem.

Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelenti, hogy a Cofidis felhívta a figyelmét arra, hogy a kölcsönfelvételt megelőzően fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában 
élők vagyoni, jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is. Hitelkérelmét ezen körülmények gondos és alapos, felelősségteljes mérlegelése alapján nyújtotta 
be, arra a tájékoztatásra figyelemmel, hogy az esetlegesen nem érthető fogalmakról, kockázatokról, egyéb feltételekről a Cofidis készséggel nyújt tájékoztatást.

Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelenti, hogy a kapott felvilágosítás alapján képes volt felmérni, hogy az igénybe venni tervezett hitel és az esetleg kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és pénzügyi 
teljesítőképességének. A Cofidis és adott esetben a Hitelközvetítő rendelkezésére bocsátotta a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat. Adós – és adott esetben: Adóstárs – elismeri, hogy 
az ajánlott termék legfontosabb jellemzőire, a Adós pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztának következményeire vonatkozó, valamint a hitelfelvétel folyamatáról, az MNB fogyasztóvédelmi 
hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepéről kapott tájékoztatást tudomásul vette, a Cofidis vonatkozó tájékoztatóját megismerte.

Adós – és adott esetben: Adóstárs – a jelen Kölcsönszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően megismerte a jelen Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Cofidis 
Fapados Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT, annak egy példányát átvette, illetve rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően 
megismerte a Cofidis Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzatában foglaltakat. Adós – és adott esetben: Adóstárs – elfogadja, hogy a Kölcsönszerződésben illetve a „Cofidis Fapados Kölcsön Általános Szerződési 
Feltételei”-ben nem szabályozott kérdésekben a Cofidis Magyarországi Fióktelepének az Üzletszabályzata az irányadó. 

Adós – és adott esetben: Adóstárs – ezennel kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés megfelelő kitöltésével és benyújtásával tett ajánlat vonatkozásában kifejezetten elfogadja a Cofidis Magyarországi Fióktelepe Üzlet-
szabályzatának azon rendelkezéseit, amelyek a szerződés létrejöttét megelőzően, az ajánlattétel vonatkozásában értelmezhetőek, különös tekintettel az Üzletszabályzat alábbi fejezeteire: Értesítések (5. pont), 
Adatkezelés (6. pont), KHR-rel kapcsolatos adatkezelés (7. pont), Cofidis felelőssége (9. pont).

Adós – és adott esetben: Adóstárs – tudomásul veszi a Cofidis Fapados Kölcsön Általános Szerződési Feltételei 3.1.3., 5.7., 7., és 9.2. pontjaira, az Üzletszabályzat 6. pontjára való külön tájékoztatást és elfogadja, 
hogy azok a szerződés részét képezik. Az Adós és az Adóstárs megismerte és kifejezetten elfogadja a jelen szerződésben, a Hirdetményben, és az Üzletszabályzatban szereplő valamennyi kamat, költség és díjtételt.

KAMATON KÍVÜLI PÉNZBELI KÖVETELÉSEK

Alulírott Adós, és adott esetben Adóstárs kifejezetten elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Cofidis a kölcsönszerződés szerinti főkötelezettsége (a kölcsön rendelkezésre tartása és folyósítása) teljesítéséért járó ellen-
szolgáltatáson (a kamaton) felül további pénzbeli követelésre jogosult, az alábbiak szerint:

–  Amennyiben postai készpénz átutalási megbízás (postai csekk) útján vagy készpénzben fizetem be a tárgyhavi törlesztő részleteket, a Cofidis +1000 Ft/alkalom alkalom csekkes és készpénzes fizetés díját számítja fel.
–  Amennyiben a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön összegét túlfizetem, a Cofidis azt az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint téríti vissza.
–  Amennyiben bármely okból kezdeményezem a szerződés módosítását (futamidő módosítás, törlesztőrészlet vagy törlesztési mód változtatása), 3 000 Ft szerződésmódosítási díj fizetésére vállalok kötelezettséget.
–  Amennyiben olyan igazolás  kiállítását vagy dokumentummásolat megküldését kérem a Cofidistől, amelynek megküldése vagy kiállítása nem jogszabályi kötelezettsége a Cofidisnek, úgy a Cofidis az ilyen igazolás 

kiállításáért vagy dokumentummásolat megküldéséért 3000 Ft díjat jogosult felszámítani.
–  Amennyiben nem szerződésszerűen teljesítem a szerződés szerinti kötelezettségeimet, és emiatt a Cofidis értesítő vagy felszólító levelet küld a részemre, a postai díjszabályzatnak megfelelő, míg ügyleti kamat/

költség/díj változása esetén, ha az értesítés megküldésére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles, 390 Ft/levél levelezési költség megfizetésére vállalok kötelezettséget.
–  Amennyiben a kölcsönszerződés fennállta alatt előtörlesztést teljesítek, az alábbi előtörlesztési díj megfizetésére vállalok kötelezettséget: az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel kölcsön-

szerződés 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. Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

–  Amennyiben a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségemmel késedelembe esek, adósságkezelési díj fizetésére vállalok kötelezettséget, amelynek mértéke
 a.) 1000 Ft, amennyiben a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségemmel késedelembe esek;
 b.) további 5000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
 c.)  további 7000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ezen összeg kerül ismét felszámításra, ameddig késedelmes tartozásomat nem rendezem.
 Az adósságkezelési díjat a Cofidis évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítja.
–   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%.

–  Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésből eredő bármely kötelezettségemet nem teljesítem, a Cofidis jogosult harmadik személyeket (így különösen, de nem kizárólag: behajtással foglalkozó magánszemély 
vagy társaság, ügyvéd, ügyvédi iroda stb.) a behajtás érdekében igénybe venni, amely behajtás költségei engem terhelnek.

–  Abban az esetben, ha legalább 2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelmbe esek és a Cofidis a kölcsönszerződést a 8.1. pontban meghatározottak szerint felmondja, úgy behajtás esetén köteles vagyok 
felmondáskor esedékes behajtási díjak címén a felmondás időpontjában fennálló tartozásom összegétől függő behajtási díjat fizetni a Cofidis, illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében 
igénybe vett harmadik személyek részére. Mértéke

– 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.

SZERZŐDÉSSZÁM:

HITELKÖZVETÍTŐ/KÖZVETÍTŐI ALVÁLLALKOZÓ MUNKATÁRSA ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: .................................................... , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Aláírás

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: Budapest , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Cofidis Magyarországi Fióktelepe

ADÓS ÍRJA ALÁ: KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: .................................................... , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Aláírás

ADÓSTÁRS ÍRJA ALÁ: KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: .................................................... , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Aláírás

2. példány
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HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS IGÉNYLÉSE – CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

1.   Alulírott Adós kijelentem, hogy biztosítottként részesedni kívánok a Cofidisnek az ACM VIE SA és az ACM IARD SA-val, (a továbbiakban együttesen: Biztosítóval) kötött Csoportos Hitelfedezeti 
Biztosítási Szerződéséből származó – a kölcsöntörlesztés futamidejére nyújtott – 16.36.60 05/2017 számú általános feltételek szerinti

  KÉRJÜK, JELÖLJE VÁLASZTÁSÁT:  „Silver” biztosítási csomag vagy  „Extra” biztosítási csomag vagy  „Szimpla” biztosítási csomag 

  biztosítási fedezet kínálta előnyökből, ezért kérem a csoportos hitelfedezeti biztosítás hatályának rám történő kiterjesztését.

  A „Silver” biztosítási csomag esetében a Biztosító az alábbi kockázatokat fedezi: 
  (a) „halál” (75. év betöltéséig) vagy
  (b) „baleseti halál” (75. év betöltését követően).

  Az „Extra” biztosítási csomag esetében a Biztosító az alábbi kockázatokat fedezi:
  (a) „halál”, és
  (b) „teljes és végleges munkaképesség-csökkenés”, és
  (c) „teljes keresőképtelenség”, és 
  (d) „foglalkoztatás megszűnése”.

  A „Szimpla” biztosítási csomag esetében a Biztosító az alábbi kockázatot fedezi: 
  (a) „halál”.

2.   Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az alábbi feltételeknek kell megfelelnem a jelen Csatlakozási Nyilatkozat aláírásának pillanatában, ellenkező esetben a jelen nyilatkozat aláírása ellenére nem terjed ki rám 
a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés hatálya; kijelentem és szavatolom, hogy a lenti feltételeknek megfelelek:

  „Silver” biztosítási csomag esetén:
  (a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötöttem illetve kívánok kötni; 
  (b) a 60. életévemet már betöltöttem, de a 80. életévemet még nem töltöttem be.

  „Extra” biztosítási csomag esetén: 
  (a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötöttem illetve kívánok kötni;
  (b) a 65. életévemet még nem töltöttem be; 
  (c)  a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem vagyok keresőképtelen beteg, illetve a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását megelőző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem volt voltam 

keresőképtelen beteg, illetve nem vagyok vagy voltam jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.

  „Szimpla” biztosítási csomag esetén: 
  (a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötöttem illetve kívánok kötni; 
  (b) a 65. életévemet még nem töltöttem be.

3.   Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítotti jogviszony kedvezményezettje a Cofidis legyen, és vállalom, hogy a kedvezményezett személyét a Biztosítotti jogviszony időtartama alatt nem változtatom meg, 
kivéve, ha erre a Cofidis – a Fapados Kölcsönre vagy Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó általános szerződési feltételek 9.1 pontja szerinti engedményezés esetén – felszólít.

4.    Ezennel kijelentem és szavatolom, hogy a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződéssel és a biztosítotti jogviszonnyal kapcsolatban tett nyilatkozataim pontosak és valósak. Tudomásul veszem továbbá, hogy 
valótlan adatok közlése vagy a valós adatok elhallgatása a Biztosító mentesülését vonhatja maga után.

5.   A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító és a Cofidis, mint a Biztosító biztosításközvetítője a személyes adataimat, valamint a Biztosító Egészségügyi Osztálya az egészségügyi 
adataimat a kérelem elbírálása, a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokhoz kötődő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A biztosítási igény elbírálása során a jelenleg, 
vagy a jövőben engem kezelő egészségügyi intézményeket, orvosokat, társadalombiztosítási kifizetőhelyet, közigazgatási szerveket és hatóságokat felmentem a Biztosító Egészségügyi Osztályával szemben 
a titoktartási kötelezettségük alól. Tudomásul veszem, hogy személyes és egészségügyi adataim addig kezelhetőek, ameddig ez a kérelem elbírálásához, a Biztosító, illetve a Cofidis mint biztosításközvetítő 
jogszabály által előírt, illetve a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatáshoz kötődő jogosultságainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

6.   Mivel úgy döntöttem, hogy terjedjen ki rám a Cofidisnek a Biztosítóval kötött, Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződése alapján fennálló biztosítás hatálya, vállalom, hogy megfizetem a biztosítási díjat. 
A biztosítási díj havonta általam fizetendő összege a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő. A biztosítási díj mértéke

  „Silver” biztosítási csomag esetén: a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 9,88%-a;
  „Extra” biztosítási csomag esetén: a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 7,99%-a;
  „Szimpla” biztosítási csomag esetén: a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 5,35%-a.

7.   Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően a Cofidis és a Biztosító között létrejött Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés általános biztosítási feltételeit megkaptam, átolvastam, az abban 
foglaltakat megértettem, és alkalmazását elfogadom. Elfogadásom külön, kifejezetten kiterjed az általános biztosítási feltételek alábbi rendelkezéseire: 4. rész (Biztosítási Díj), 6. rész (Biztosítási események, 
a Biztosító szolgáltatásai és a biztosítási szolgáltatás korlátai), 7. rész (A Biztosító mentesülésének szabályai, kizárások), 16.2 pont (elévülés), 16.3 pont (Biztosítási feltételek egyoldalú módosítása), 16.5 pont 
(jogvitákra illetékes bíróság).

8.   Ezennel kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat aláírása előtt kézhez kaptam és elolvastam a „Tájékoztató a Cofidistől igényelhető amortizáló, „Fapados Kölcsön” és „Cofidis Adósságrendező Hitel” 
hiteltermékekhez kapcsolódó hitelfedezeti csoportos biztosításról, a Biztosítóról és a Biztosításközvetítőről” elnevezésű tájékoztatót; és az számomra közérthető, egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújtott 
a Biztosítókról és a Biztosításközvetítőről valamint a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási termék egyes jellemzőiről.

  A fentiekre tekintettel kérem a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés hatályának rám való kiterjesztését. 

Tudomásul veszem, hogy a Biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítási jogviszony kezdete legyen az első biztosítási díj megfizetésétől függő hatállyal. Tudomásul veszem, hogy amennyiben 
a biztosítási szerződést a Visszaigazolás kézhezvételét követő 30 napon belül az azonnali hatályú elfogadásom ellenére felmondom, akkor nem vagyok jogosult a felmondás hatályosulásáig járó 
időarányos biztosítási díj visszakövetelésére, illetve köteles vagyok ezt az összeget biztosítási díj jogcímén megfizetni.

 ........................................................................................
 Adós aláírása

SZERZŐDÉSSZÁM:

KÉRJÜK, CSAK ABBAN AZ ESETBEN TÖLTSE KI, ÉS ÍRJA ALÁ A CSATLAKOZÁSI NYILATKOZATOT,  
AMENNYIBEN HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁST IS IGÉNYEL.

2. példány
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B
Hatályos: 2017.07.01-től

FAPADOS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 
(EGYEDI RÉSZ)

Reklámkód: Szerződésszám:

Kérdés esetén hívja Ügyfélszolgálatunkat  

a 06-1-354-5000-es  
telefonszámon!

6  HITELADATOK

Kölcsön teljes összege: ........................................................... Ft Fizetendő teljes összeg: ........................................................... Ft 

Futamidő (törlesztőrészletek száma): ............. hó Havonta fizetendő törlesztőrészlet összege: ........................................................... Ft Hitelkamat (évi): ......................% THM: ......................%

Extra biztosítás választása esetén havi biztosítási díj: ........................................................... Ft  Havi törlesztőrészlet összege Extra biztosítással: ........................................................... Ft 

Silver biztosítás választása esetén havi biztosítási díj: ........................................................... Ft  Havi törlesztőrészlet összege Silver biztosítással: ........................................................... Ft 

Szimpla biztosítás választása esetén havi biztosítási díj: ........................................................... Ft  Havi törlesztőrészlet összege Szimpla biztosítással: ........................................................... Ft

3  ADÓS SZEMÉLYES ADATAI

Titulus:  ...............  Családi név: ....................................................................................................

Utónév:  .............................................................................................................................................

Születési név:  .................................................................................................................................

Anyja neve:  .................................................................................................................................

Születési hely:  ................................................  Születési idő:  .....................................................

Állampolgárság:  ................................................  E-mail:  .............................................................

Vezetékes telefon:  ..............................................  Mobiltelefon:  .....................................................

Azonosító okmány típusa:  ..................................................................... Száma:  ..................................

Azonosító okmány lejárata:  ......................................... Lakcímkártya száma: ..................................

Állandó lakcím

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

Mióta lakik itt? (Lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum)  .............................................................

Lakáshelyzet:  ..............................................  Ingatlan típusa:   ..................................................

Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

1  HITELEZŐ ADATAI

Név (cégnév): COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140

Telefonszám: 06 1 354 5000  E-mail: infohu@cofidis.hu

Telefax szám: 06 1 354 5090  Internet cím: www.cofidis.hu

2  HITELKÖZVETÍTŐK ADATAI

Név (cégnév):  .................................................................................................................................

Levelezési cím:  .................................................................................................................................

Név (cégnév):  .................................................................................................................................

Levelezési cím:  .................................................................................................................................

4  ADÓSTÁRS SZEMÉLYES ADATAI

Titulus:  ...............  Családi név: ....................................................................................................

Utónév:  .............................................................................................................................................

Születési név:  .................................................................................................................................

Anyja neve:  .................................................................................................................................

Születési hely:  ................................................  Születési idő:  .....................................................

Állampolgárság:  ................................................  E-mail:  .............................................................

Vezetékes telefon:  ..............................................  Mobiltelefon:  .....................................................

Azonosító okmány típusa:  ..................................................................... Száma:  ..................................

Azonosító okmány lejárata:  ......................................... Lakcímkártya száma: ..................................

Állandó lakcím

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

Mióta lakik itt? (Lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum)  .............................................................

Lakáshelyzet:  ..............................................  Ingatlan típusa:   ..................................................

Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Ir.szám:  ................  Helység:  .....................................................................................................

Közterület neve:  ...............................................................................................................................

Közterület típusa:  ...............................................................................................................................

Házszám:  ........................................................  Emelet/ajtó:  ......................................................

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása

KÉRJÜK, AZ ADATOK 
ELLENŐRZÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
HITELKÖZVETÍTŐ PARTNERÜNK 
JELENLÉTÉBEN VÉGEZZE EL!

5  ADÓS FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ADATAI

Számlavezető bank:  ............................................................................. Fizetési számla nyitása:  .............................................  Fizetési számla szám:  ..............................................................................

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 

 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 

Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  

NAIH-63465/2013
cofidis.hu

3. példány

2  HITELKÖZVETÍTŐK ADATAI

Név (cégnév): SERMAN TELECOM KFT

Levelezési cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 3. 2. em. 11.

Név (cégnév): SMART KONTAKT KFT.

Levelezési cím: 1133 Budapest, Árboc u. 6. 1. em.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy* * A megfelelő rész beikszelendő/aláhúzandó.

  természetes személyként saját magam nevében járok el;
  természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

Családi név:  ...............................................................................  Utónév:  ................................................................................................... Anyja neve:  ............................................................................................

Születési név (ha különbözik): ...........................................................   Utónév: ................................................................................  Születési idő, hely: .....................................................................................................................  

Lakcím:  ............................................................................................................ Állampolgárság: ..........................................................  Azonosító okmányok típusa, száma, lejárata:  ......................................................................

Külföldi természetes személy esetén a magyarországi tartózkodási hely:  ...................................................................................................................................................................................................................

Tudomásom van arról, hogy 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy a saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének, és a kötelezettség 
elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alulírott Értékesítő ................................................................................................................................................................................... polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

............................................................................................................................... Adós és ......................................................................................................................... Adóstárs  

azonosítását a rendelkezésemre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámú személyazonosító okmányok alapján elvégeztem, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem.

Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelenti, hogy a Cofidis felhívta a figyelmét arra, hogy a kölcsönfelvételt megelőzően fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában 
élők vagyoni, jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is. Hitelkérelmét ezen körülmények gondos és alapos, felelősségteljes mérlegelése alapján nyújtotta 
be, arra a tájékoztatásra figyelemmel, hogy az esetlegesen nem érthető fogalmakról, kockázatokról, egyéb feltételekről a Cofidis készséggel nyújt tájékoztatást.

Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelenti, hogy a kapott felvilágosítás alapján képes volt felmérni, hogy az igénybe venni tervezett hitel és az esetleg kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és pénzügyi 
teljesítőképességének. A Cofidis és adott esetben a Hitelközvetítő rendelkezésére bocsátotta a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat. Adós – és adott esetben: Adóstárs – elismeri, hogy 
az ajánlott termék legfontosabb jellemzőire, a Adós pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztának következményeire vonatkozó, valamint a hitelfelvétel folyamatáról, az MNB fogyasztóvédelmi 
hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepéről kapott tájékoztatást tudomásul vette, a Cofidis vonatkozó tájékoztatóját megismerte.

Adós – és adott esetben: Adóstárs – a jelen Kölcsönszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően megismerte a jelen Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Cofidis 
Fapados Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT, annak egy példányát átvette, illetve rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően 
megismerte a Cofidis Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzatában foglaltakat. Adós – és adott esetben: Adóstárs – elfogadja, hogy a Kölcsönszerződésben illetve a „Cofidis Fapados Kölcsön Általános Szerződési 
Feltételei”-ben nem szabályozott kérdésekben a Cofidis Magyarországi Fióktelepének az Üzletszabályzata az irányadó. 

Adós – és adott esetben: Adóstárs – ezennel kijelenti, hogy a Kölcsönszerződés megfelelő kitöltésével és benyújtásával tett ajánlat vonatkozásában kifejezetten elfogadja a Cofidis Magyarországi Fióktelepe Üzlet-
szabályzatának azon rendelkezéseit, amelyek a szerződés létrejöttét megelőzően, az ajánlattétel vonatkozásában értelmezhetőek, különös tekintettel az Üzletszabályzat alábbi fejezeteire: Értesítések (5. pont), 
Adatkezelés (6. pont), KHR-rel kapcsolatos adatkezelés (7. pont), Cofidis felelőssége (9. pont).

Adós – és adott esetben: Adóstárs – tudomásul veszi a Cofidis Fapados Kölcsön Általános Szerződési Feltételei 3.1.3., 5.7., 7., és 9.2. pontjaira, az Üzletszabályzat 6. pontjára való külön tájékoztatást és elfogadja, 
hogy azok a szerződés részét képezik. Az Adós és az Adóstárs megismerte és kifejezetten elfogadja a jelen szerződésben, a Hirdetményben, és az Üzletszabályzatban szereplő valamennyi kamat, költség és díjtételt.

KAMATON KÍVÜLI PÉNZBELI KÖVETELÉSEK

Alulírott Adós, és adott esetben Adóstárs kifejezetten elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Cofidis a kölcsönszerződés szerinti főkötelezettsége (a kölcsön rendelkezésre tartása és folyósítása) teljesítéséért járó ellen-
szolgáltatáson (a kamaton) felül további pénzbeli követelésre jogosult, az alábbiak szerint:

–  Amennyiben postai készpénz átutalási megbízás (postai csekk) útján vagy készpénzben fizetem be a tárgyhavi törlesztő részleteket, a Cofidis +1000 Ft/alkalom alkalom csekkes és készpénzes fizetés díját számítja fel.
–  Amennyiben a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön összegét túlfizetem, a Cofidis azt az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint téríti vissza.
–  Amennyiben bármely okból kezdeményezem a szerződés módosítását (futamidő módosítás, törlesztőrészlet vagy törlesztési mód változtatása), 3 000 Ft szerződésmódosítási díj fizetésére vállalok kötelezettséget.
–  Amennyiben olyan igazolás  kiállítását vagy dokumentummásolat megküldését kérem a Cofidistől, amelynek megküldése vagy kiállítása nem jogszabályi kötelezettsége a Cofidisnek, úgy a Cofidis az ilyen igazolás 

kiállításáért vagy dokumentummásolat megküldéséért 3000 Ft díjat jogosult felszámítani.
–  Amennyiben nem szerződésszerűen teljesítem a szerződés szerinti kötelezettségeimet, és emiatt a Cofidis értesítő vagy felszólító levelet küld a részemre, a postai díjszabályzatnak megfelelő, míg ügyleti kamat/

költség/díj változása esetén, ha az értesítés megküldésére a Cofidis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles, 390 Ft/levél levelezési költség megfizetésére vállalok kötelezettséget.
–  Amennyiben a kölcsönszerződés fennállta alatt előtörlesztést teljesítek, az alábbi előtörlesztési díj megfizetésére vállalok kötelezettséget: az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel kölcsön-

szerződés 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. Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

–  Amennyiben a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségemmel késedelembe esek, adósságkezelési díj fizetésére vállalok kötelezettséget, amelynek mértéke
 a.) 1000 Ft, amennyiben a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségemmel késedelembe esek;
 b.) további 5000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
 c.)  további 7000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ezen összeg kerül ismét felszámításra, ameddig késedelmes tartozásomat nem rendezem.
 Az adósságkezelési díjat a Cofidis évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítja.
–   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%.

–  Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésből eredő bármely kötelezettségemet nem teljesítem, a Cofidis jogosult harmadik személyeket (így különösen, de nem kizárólag: behajtással foglalkozó magánszemély 
vagy társaság, ügyvéd, ügyvédi iroda stb.) a behajtás érdekében igénybe venni, amely behajtás költségei engem terhelnek.

–  Abban az esetben, ha legalább 2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelmbe esek és a Cofidis a kölcsönszerződést a 8.1. pontban meghatározottak szerint felmondja, úgy behajtás esetén köteles vagyok 
felmondáskor esedékes behajtási díjak címén a felmondás időpontjában fennálló tartozásom összegétől függő behajtási díjat fizetni a Cofidis, illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében 
igénybe vett harmadik személyek részére. Mértéke

– 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.

SZERZŐDÉSSZÁM:

HITELKÖZVETÍTŐ/KÖZVETÍTŐI ALVÁLLALKOZÓ MUNKATÁRSA ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: .................................................... , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Aláírás

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: Budapest , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Cofidis Magyarországi Fióktelepe

ADÓS ÍRJA ALÁ: KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: .................................................... , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Aláírás

ADÓSTÁRS ÍRJA ALÁ: KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

Kelt:  

Helyszín: .................................................... , ......................................................................
Dátum:  20........ / ............... / ................ Aláírás

3. példány
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HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS IGÉNYLÉSE – CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

1.   Alulírott Adós kijelentem, hogy biztosítottként részesedni kívánok a Cofidisnek az ACM VIE SA és az ACM IARD SA-val, (a továbbiakban együttesen: Biztosítóval) kötött Csoportos Hitelfedezeti 
Biztosítási Szerződéséből származó – a kölcsöntörlesztés futamidejére nyújtott – 16.36.60 05/2017 számú általános feltételek szerinti

  KÉRJÜK, JELÖLJE VÁLASZTÁSÁT:  „Silver” biztosítási csomag vagy  „Extra” biztosítási csomag vagy  „Szimpla” biztosítási csomag 

  biztosítási fedezet kínálta előnyökből, ezért kérem a csoportos hitelfedezeti biztosítás hatályának rám történő kiterjesztését.

  A „Silver” biztosítási csomag esetében a Biztosító az alábbi kockázatokat fedezi: 
  (a) „halál” (75. év betöltéséig) vagy
  (b) „baleseti halál” (75. év betöltését követően).

  Az „Extra” biztosítási csomag esetében a Biztosító az alábbi kockázatokat fedezi:
  (a) „halál”, és
  (b) „teljes és végleges munkaképesség-csökkenés”, és
  (c) „teljes keresőképtelenség”, és 
  (d) „foglalkoztatás megszűnése”.

  A „Szimpla” biztosítási csomag esetében a Biztosító az alábbi kockázatot fedezi: 
  (a) „halál”.

2.   Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az alábbi feltételeknek kell megfelelnem a jelen Csatlakozási Nyilatkozat aláírásának pillanatában, ellenkező esetben a jelen nyilatkozat aláírása ellenére nem terjed ki rám 
a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés hatálya; kijelentem és szavatolom, hogy a lenti feltételeknek megfelelek:

  „Silver” biztosítási csomag esetén:
  (a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötöttem illetve kívánok kötni; 
  (b) a 60. életévemet már betöltöttem, de a 80. életévemet még nem töltöttem be.

  „Extra” biztosítási csomag esetén: 
  (a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötöttem illetve kívánok kötni;
  (b) a 65. életévemet még nem töltöttem be; 
  (c)  a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem vagyok keresőképtelen beteg, illetve a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását megelőző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem volt voltam 

keresőképtelen beteg, illetve nem vagyok vagy voltam jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.

  „Szimpla” biztosítási csomag esetén: 
  (a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötöttem illetve kívánok kötni; 
  (b) a 65. életévemet még nem töltöttem be.

3.   Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítotti jogviszony kedvezményezettje a Cofidis legyen, és vállalom, hogy a kedvezményezett személyét a Biztosítotti jogviszony időtartama alatt nem változtatom meg, 
kivéve, ha erre a Cofidis – a Fapados Kölcsönre vagy Cofidis Adósságrendező Hitelre vonatkozó általános szerződési feltételek 9.1 pontja szerinti engedményezés esetén – felszólít.

4.    Ezennel kijelentem és szavatolom, hogy a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződéssel és a biztosítotti jogviszonnyal kapcsolatban tett nyilatkozataim pontosak és valósak. Tudomásul veszem továbbá, hogy 
valótlan adatok közlése vagy a valós adatok elhallgatása a Biztosító mentesülését vonhatja maga után.

5.   A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító és a Cofidis, mint a Biztosító biztosításközvetítője a személyes adataimat, valamint a Biztosító Egészségügyi Osztálya az egészségügyi 
adataimat a kérelem elbírálása, a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokhoz kötődő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A biztosítási igény elbírálása során a jelenleg, 
vagy a jövőben engem kezelő egészségügyi intézményeket, orvosokat, társadalombiztosítási kifizetőhelyet, közigazgatási szerveket és hatóságokat felmentem a Biztosító Egészségügyi Osztályával szemben 
a titoktartási kötelezettségük alól. Tudomásul veszem, hogy személyes és egészségügyi adataim addig kezelhetőek, ameddig ez a kérelem elbírálásához, a Biztosító, illetve a Cofidis mint biztosításközvetítő 
jogszabály által előírt, illetve a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatáshoz kötődő jogosultságainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

6.   Mivel úgy döntöttem, hogy terjedjen ki rám a Cofidisnek a Biztosítóval kötött, Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződése alapján fennálló biztosítás hatálya, vállalom, hogy megfizetem a biztosítási díjat. 
A biztosítási díj havonta általam fizetendő összege a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő. A biztosítási díj mértéke

  „Silver” biztosítási csomag esetén: a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 9,88%-a;
  „Extra” biztosítási csomag esetén: a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 7,99%-a;
  „Szimpla” biztosítási csomag esetén: a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 5,35%-a.

7.   Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően a Cofidis és a Biztosító között létrejött Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés általános biztosítási feltételeit megkaptam, átolvastam, az abban 
foglaltakat megértettem, és alkalmazását elfogadom. Elfogadásom külön, kifejezetten kiterjed az általános biztosítási feltételek alábbi rendelkezéseire: 4. rész (Biztosítási Díj), 6. rész (Biztosítási események, 
a Biztosító szolgáltatásai és a biztosítási szolgáltatás korlátai), 7. rész (A Biztosító mentesülésének szabályai, kizárások), 16.2 pont (elévülés), 16.3 pont (Biztosítási feltételek egyoldalú módosítása), 16.5 pont 
(jogvitákra illetékes bíróság).

8.   Ezennel kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat aláírása előtt kézhez kaptam és elolvastam a „Tájékoztató a Cofidistől igényelhető amortizáló, „Fapados Kölcsön” és „Cofidis Adósságrendező Hitel” 
hiteltermékekhez kapcsolódó hitelfedezeti csoportos biztosításról, a Biztosítóról és a Biztosításközvetítőről” elnevezésű tájékoztatót; és az számomra közérthető, egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújtott 
a Biztosítókról és a Biztosításközvetítőről valamint a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási termék egyes jellemzőiről.

  A fentiekre tekintettel kérem a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés hatályának rám való kiterjesztését. 

Tudomásul veszem, hogy a Biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítási jogviszony kezdete legyen az első biztosítási díj megfizetésétől függő hatállyal. Tudomásul veszem, hogy amennyiben 
a biztosítási szerződést a Visszaigazolás kézhezvételét követő 30 napon belül az azonnali hatályú elfogadásom ellenére felmondom, akkor nem vagyok jogosult a felmondás hatályosulásáig járó 
időarányos biztosítási díj visszakövetelésére, illetve köteles vagyok ezt az összeget biztosítási díj jogcímén megfizetni.

 ........................................................................................
 Adós aláírása

SZERZŐDÉSSZÁM:

KÉRJÜK, CSAK ABBAN AZ ESETBEN TÖLTSE KI, ÉS ÍRJA ALÁ A CSATLAKOZÁSI NYILATKOZATOT,  
AMENNYIBEN HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁST IS IGÉNYEL.
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Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu

C
Hatályos: 2017.07.01-től

ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

I. ADÓS ÉS ADÓSTÁRS ADATAI

2   ADÓS IGAZOLT RENDSZERES NETTÓ JÖVEDELME

Nettó munkabér:  ..................................  Ft/hó Nettó munkabér 2: ..................................  Ft/hó

GYES/GYED:  ..................................  Ft/hó Nyugdíj: ..................................  Ft/hó
Rehabilitációs vagy  
rokkantsági ellátás:  .................................  Ft/hó Családi pótlék: ..................................  Ft/hó

Házastársi tartásdíj:  .................................  Ft/hó Bérlői jövedelem: ..................................  Ft/hó

Egyéb igazolt rendszeres nettó jövedelem (pl. cafeteria): ..................................  Ft/hó

Jogcím:  ..............................................................................................................................................

Egyéni vállalkozó esetén az éves jövedelem havi átlaga: ..................................  Ft/hó

3   ADÓSTÁRS IGAZOLT RENDSZERES NETTÓ JÖVEDELME

Nettó munkabér:  ..................................  Ft/hó Nettó munkabér 2: ..................................  Ft/hó

GYES/GYED:  ..................................  Ft/hó Nyugdíj: ..................................  Ft/hó
Rehabilitációs vagy  
rokkantsági ellátás:  .................................  Ft/hó Családi pótlék: ..................................  Ft/hó

Házastársi tartásdíj:  .................................  Ft/hó Bérlői jövedelem: ..................................  Ft/hó

Egyéb igazolt rendszeres nettó jövedelem (pl. cafeteria): ..................................  Ft/hó

Jogcím:  ..............................................................................................................................................

Egyéni vállalkozó esetén az éves jövedelem havi átlaga: ..................................  Ft/hó

4   ADÓS ÉS ADÓSTÁRS RENDSZERES HAVI KIADÁSAI

Lakbér: ....................................... Ft/hó Rezsi (gáz, víz, villany stb.): ....................................... Ft/hó Egyéb kiadás: ....................................... Ft/hó Jogcím:  ..........................................................

5   ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK

Lakáshitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Gépjárműhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Személyihitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Áruhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Folyószámla hitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelkeret 5%-a.

Hitelkártya-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Hitelkártya szerződés esetén a hitelkeret 5%-a.

Egyéb hitel törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Kérjük, jelölje be, hogy az Egyéb hitel törlesztésben feltüntetett havi törlesztőrészlet(ek) mely hiteltípus(ok)ból állnak:

  Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált hitelhez kapcsolódó befizetési köte-
lezettség, ha ezen kötelezettséget nem mondhatja vissza egyoldalúan, a hitelügylettől függetlenül.

 Életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási összegből történik.

  Biztosítási díj havi összege életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási 
összegből történik.

  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesíté sének rendjéről szóló 
törvény alapján rögzí tett árfolyamon törlesztett hitel esetén a megelőző hónapra vonatkozó havi törlesztőrészlet rögzí-
tett árfolyamon meghatározott része.

  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló Korm. rendelet és az ott-
hon  teremtési kamattámogatásról szóló Korm. rendelet alapján nyújtott hitel esetén a jelenlegi havi törlesztőrészlet összege.

6   ADÓSTÁRS ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK

Lakáshitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Gépjárműhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Személyihitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Áruhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Folyószámla hitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelkeret 5%-a.

Hitelkártya-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Hitelkártya szerződés esetén a hitelkeret 5%-a.

Egyéb hitel törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Kérjük, jelölje be, hogy az Egyéb hitel törlesztésben feltüntetett havi törlesztőrészlet(ek) mely hiteltípus(ok)ból állnak:

  Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált hitelhez kapcsolódó befizetési köte-
lezettség, ha ezen kötelezettséget nem mondhatja vissza egyoldalúan, a hitelügylettől függetlenül.

 Életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási összegből történik.

  Biztosítási díj havi összege életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási 
összegből történik.

  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesíté sének rendjéről szóló 
törvény alapján rögzí tett árfolyamon törlesztett hitel esetén a megelőző hónapra vonatkozó havi törlesztőrészlet rögzí-
tett árfolyamon meghatározott része.

  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló Korm. rendelet és az ott-
hon  teremtési kamattámogatásról szóló Korm. rendelet alapján nyújtott hitel esetén a jelenlegi havi törlesztőrészlet összege.

Amennyiben a kamat és díj mértéke változó, de azok jövőbeli mértékét jelenleg nem ismeri, úgy kérjük, a jelenleg ismert kamat és díj összegét jelölje meg. Amennyiben egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, 
kedvezményes kamatot és díjat fizet, vagy a tőketörlesztés megkezdésére haladékot kapott, kérjük, a nem kedvezményes kamat, díj és tőketörlesztési feltétel alapján számított havi törlesztő részletet jelölje meg.
Ahol a szöveg hitelt említ, ott pénzügyi lízinget, ahol törlesztőrészletet említ, ott lízingdíjat, ahol hiteltartozást említ, ott pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló tartozást, ahol pedig adóstársat említ, ott a lízingbe 
vevőt és a lízingbe vevővel közeli hozzátartozói, élettársi kapcsolatban álló kezesként szereplő fogyasztót is érteni kell.

Amennyiben az alábbi táblázatban található hitel- és kölcsönszerződéseknél egy típusból több szerződéssel is rendelkezik (rendelkeznek), kérjük adja össze azonos típusú hitelei(k)nek törlesztő részleteit és azok összegét 
írja be a táblázatba! Amennyiben valamely hitelügyletben Ön vagy az adóstárs adóstársként vesz részt, kérjük ossza el a havi törlesztőrészletét az egyes adóstársak között egyenlő arányban és az így megkapott Önre / 
adóstársára eső törlesztőrészlet-hányadot írja be a táblázatba.

ADÓS: SZERZŐDÉSSZÁM:

ADÓSTÁRS:

1   ADÓS CSALÁDI ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ ADATOK

Családi állapota:  .............................................................................................  Eltartandó gyermekek száma: ............................. Egyéb eltartandó személyek száma: .............................
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II. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott Adós –  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

és adott esetben Adóstárs –  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

a Cofidis Magyarországi Fióktelepe („Cofidis”) általános szerződési feltételeiben, üzletszabályzatában foglaltak alapján, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény („Hpt.”), a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény („Pmt.”), a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény („KHR tv.”), a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény („Fhtv.”) és 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően:
Tudomásul veszem a Cofidistől kapott tájékoztatást, hogy az alábbi esetekben – az egyes pontokban megjelölt körben – személyes adataim megadása, illetve Cofidis általi kezelése kötelező, a következők szerint:
1.  a Pmt.-ben meghatározottak alapján a Cofidis az azonosítás során az alábbi személyes adataimat köteles rögzíteni: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, 

lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma. A Cofidis a Pmt. szerint, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratról másolatot köteles készíteni. Az itt felsorolt 
adatokat, illetve az ezeket tartalmazó okmánymásolatot a Cofidis az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni, amely időtartam alatt az ügyfél nem gyakorolhatja a törléshez való jogát.

2.  az Fhtv. előírja a Cofidis részére, hogy a hiteligénylő fogyasztó hitelképességét a hitelszerződés megkötése előtt értékelje. Ez a hiteligénylő, illetve háztartása jövedelmi helyzetének felmérését jelenti. A Cofidis 
ennek érdekében köteles a jövedelmemre, illetve kiadásaimra – különös tekintettel az általam korábban kötött hitelszerződések törlesztőrészletére – vonatkozó adatokat tőlem elkérni, illetve a VI.3 pont szerinti 
hozzájárulásom esetén a Központi Hitelinformációs Rendszerből lekérdezni.

3.  a Cofidis, mint referenciaadat szolgáltató a KHR tv. 5.§-a alapján köteles a KHR törvényben taxatíve felsorolt, rám vonatkozó személyes adatokat a központi hitelinformációs rendszernek átadni, illetve a rendszerből 
referenciaadatokat átvenni, a fenti II.2, illetve az alábbi VI. pontban részletesen ismertetettek szerint.

4.  a Hpt. a Cofidis részére panaszkezelés esetére előírja az ügyfelekkel folytatott telefonos kommunikáció rögzítését és a hangfelvétel öt évig történő megőrzését.
5.  a Cofidis a személyes adataimat a részére kiszervezett tevékenységet végző, a Cofidis üzletszabályzatában nevesített adatfeldolgozók részére ezen tevékenység végzése céljából, az ehhez szükséges körben, 

illetve az üzletszabályzatban meghatározott Argosyn és Banque Fédérative du Crédit Mutuel csoport tagjai részére kockázatelemzés és statisztika készítése céljából továbbíthatja.
6.  a Cofidis adatot szolgáltathat pénzügyi közvetítői számára a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, továbbá a kölcsönszerződés alapján fennálló 

esetleges tartozásom behajtása céljából.
7.  a Cofidis a Hpt-ben meghatározott esetekben, a törvényben rögzített feltételek szerint személyes adataimat, vagyoni helyzetemre, üzleti tevékenységemre, gazdálkodásomra, tulajdonosi, üzleti kapcsolataimra, 

továbbá az általam kötött szerződésre vonatkozó adataimat harmadik személyek – elsősorban: különböző hatóságok – részére átadja.
Kifejezetten felhatalmazom továbbá a Cofidist,
8.  hogy a Cofidisszel folytatott, nem panasz tárgyú telefonbeszélgetéseimet rögzítse és azokat 5 évig megőrizze.
9.  hogy a hitelkérelemben és a csatolt dokumentumokban rögzített, illetve a telefonbeszélgetések során rögzített – a fenti II.1-II.7 pontban nem nevesített, azaz kötelező adatkezeléssel nem érintett – személyes 

adataimat, illetve a kölcsönszerződés létrejötte esetén a kölcsönszerződésre vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó adataimat a hitelkérelem elbírálása, a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és 
kötelezettségek teljesítése, kockázatelemzés és statisztika készítése céljából nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa, azzal, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatok nyilvántartásához, 
kezeléséhez, tárolásához, feldolgozásához és továbbításához kifejezett hozzájárulásomat adom.

  A jelen pont szerinti adataim mindaddig kezelhetőek, ameddig ez a hitelkérelem elbírálásához, a Cofidis kölcsönszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve a Cofidis követeléseinek érvényesítéséhez szükséges. 
10.  hogy személyes jellemzőim értékeléséhez számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozást vegyen igénybe.
11.  a mindenkori munkáltatómtól a munkáltató személyére, a munkaviszonyomra, a munkaszerződésem típusára vonatkozó, személyes adatnak minősülő információt a hitelképesség vizsgálata céljából (illetve 

az esetleges késedelmes tartozás behajtása érdekében) írásban vagy szóban elkérjen.
12.  hogy a szerződéskötés és szerződésmódosítás körében szükséges ügyfélátvilágítás (adósminősítés), a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, illetve a Cofidis 

lejárt követelésének érvényesítése körében a Cofidis a Hpt-ben és az Info tv-ben foglaltaknak megfelelően a hitelkérelemben/kölcsönszerződésen feltüntetett személyes adataimat az alábbiakban megjelölt 
adatbázis-kezelőktől lekérdezze:

 – a BISZ Zrt. által üzemeltetett központi hitelinformációs rendszer (a VI. pontban foglaltakra is figyelemmel);
 – 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).
13.  amennyiben hitelfedezeti biztosítást igényelek, úgy kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Cofidis mint a biztosító biztosításközvetítője személyes és egészségügyi adataimat a biztosítási szolgáltatások lebonyo-

lításában és teljesítésében való közreműködés érdekében kezelje, illetve az alábbi személyes adataimat a biztosító részére továbbítsa, kizárólag a biztosítási szolgáltatások szerződésszerű nyújtása érdekében. 
Ilyen adatok a következők: a kölcsönszerződésben foglaltak, ideértve a pénzmosási azonosítással kapcsolatos adataimat is; a fennmaradó fizetendő tőke összege, a teljesített törlesztések. Hozzájárulok ahhoz 
is, hogy a Cofidis a biztosító kérésére a kölcsönszerződés egy másolatát a biztosítónak átadja,

14.  hogy a személyes adataimat, az általam benyújtott, bemutatott vagy a Cofidis által lekérdezett okmányokon szereplő arcképet, aláírás mintát a Cofidis azonosítsa,
15.  e-mail címem megadása esetén: hogy elektronikus kommunikáció útján tájékoztasson minden olyan esetben – ideértve különösen a KHR-ről szóló jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás eseteit is – amelyben 

jogszabály kifejezett papír alapú, írásbeli tájékoztatást nem ír elő.
Tudomásul veszem, hogy a fenti II.8-II.15 pontban foglaltak elfogadása nélkül a Cofidis nem tudja a hitelbírálatot elvégezni, illetve a hitel- és pénzkölcsön pénzügyi szolgáltatást nyújtani. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy jogomban áll a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokról a Cofidistől tájékoztatást kérni, illetve azok helyesbítését és – kötelező adatkezelés kivételével – törlését, illetve zárolását 
kérni. Tudomással bírok arról is, hogy megillet az Info tv. szerinti tiltakozás, illetve bírósági jogérvényesítés joga.

IV. KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a Cofidist a kölcsönszerződés szerinti főkötelezettsége (a kölcsön folyósítása) teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson (éves ügyleti kamat) felül megillető további pénzbeli követelésekre vonatkozó 
külön tájékoztatást megkaptam, a kölcsönszerződésben szereplő éves ügyleti kamatot, valamennyi díjat, költséget, és a késedelmi kamatot kifejezetten elfogadom. A kölcsönszerződés szerinti kamatokat, illetve 
törlesztőrészleteket a jelenleg érvényes kondíciók alapján megismertem, illetve tájékoztatást kaptam a jövőbeni törlesztőrészleteim esetleges változásáról, különös tekintettel a kamatváltozásra. A Cofidis továbbá 
felhívta a figyelmemet arra, hogy a kölcsöntermék kiválasztásánál – a fentiekben leírt törlesztőrészlet esetleges jövőbeni változásai miatt – józan körültekintéssel járjak el, mérlegeljem a visszafizetési lehetőségeimet, 
különös tekintettel jövedelmi helyzetemre. Nyilatkozom továbbá, hogy megkaptam a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót.

III. HITELSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

Megkaptam a Cofidis, illetve – hitelközvetítő bevonása esetén – a hitelközvetítő szóbeli tájékoztatását, a fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait bemutató 
táblázatot, illetve az „Ügyféltájékoztató” megnevezésű dokumentumot a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. és az 5. §-ban előírt adatokról, 
különös tekintettel a következőkre:

 a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
 b)  a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről, referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása 

esetén arról is, hogy milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb, a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül 
egyoldalú szerződésmódosításnak, valamint hogy a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával,

 c)  a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról (a teljes hiteldíj mutató mértéke arra figyelemmel került meghatározásra, hogy mivel a kölcsönszerződés alapján a kamat mértéke változó, de annak mértéke 
nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig).

 d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, 
 e) a hitel választható futamidejéről,
 f)  a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat szá-

mításának módjáról,
 g) arról, hogy a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjon alá,
 h)  a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a kölcsön szerződésben foglaltak teljesítése alól,
 i)  fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a kölcsönszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
 j) a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
 k) a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, 
 l)  a hitelező által felmondott kölcsönszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható,
 m) a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében hozandó megalapozott döntés érdekében a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkról.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben bankszámlakivonat vagy az ellátást folyósító szerv 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolása benyújtásával igazolom a havi nettó jövedelmem összegét, úgy az ott feltüntetett 
jövedelmek után tudomásom szerint az előírt közterhek levonásra és megfizetésre kerültek.
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Tudomásul veszem, hogy a fentiekben szereplő bármely kérdés megválaszolatlanul hagyását a Cofidis akként értelmezi, hogy az adott kérdésben a hozzájárulásomat megadom, 
illetve a VI.3. kérdés tekintetében rendelkezem 2015. január 1. napja után nyitott legfeljebb 300 000 forint összegű hitelszerződéssel.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelenti, hogy a Cofidis az általa kértnek minden szempontból megfelelő, hiánytalanul (hibátlanul) kitöltött, és a megfelelő, a Cofidis által 
kért igazoló dokumentumokkal mellékelten ellátott eredeti Kölcsönszerződésnek a Cofidis székhelyére történő beérkezését követő 30 napon – vagy a Hiteligénylő által külön 
nyilatkozaton megjelölt eltérő határidőn – belül fogadja el, és adja postára az általa is aláírt Kölcsönszerződést, az nem minősül késedelmesen tett elfogadásnak.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Kölcsönszerződésben foglalt nyilatkozatai pontosak és valósak.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerződés befogadása nem jelent a Cofidis számára kölcsönnyújtási kötelezettséget.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – ezennel kijelenti, hogy a fenti nyilatkozatai megtételére önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában került sor.

Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ...................................................

V. TÖRLESZTŐRÉSZLET VÁLTOZÁSOKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT

Nyilatkozom hogy az alábbi, az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet szerinti táblázatban részletezett reprezentatív példán keresztül megértettem, és kérésemre a Cofidis, illetve hitelközvetítője szóban el is magyarázta, 
hogy a hitelfelvétel törlesztése jövedelmi viszonyaimhoz, illetve annak változásához képest milyen terhet jelenthet, és ily módon milyen kockázattal járhat rám nézve (a táblázatban szereplő adatok nem feltétlenül 
egyeznek meg az igényelt hitel kondícióival, tekintettel arra, hogy a táblázat adatai az 56/2014. (XII.31.) NGM rendeletre figyelemmel kerültek megadásra.):

A hitel típusa: Fapados kölcsön A hitel összege (Forint): 3 000 000 A hitel futamideje (hónap): 60

Rendszeres jövede-
lem változása

Átlagos havi jövede-
lem (Ft)

Kamat emelkedése

0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

-30% változás 122 506 61 631 50,31 63 088 51,50 64 565 52,70 66 063 53,93

-20% változás 140 007 61 631 44,02 63 088 45,06 64 565 46,12 66 063 47,19

-10% változás 157 508 61 631 39,13 63 088 40,05 64 565 40,99 66 063 41,94

0% változás 175 009 61 631 35,22 63 088 36,05 64 565 36,89 66 063 37,75

+10% változás 192 510 61 631 32,01 63 088 32,77 64 565 33,54 66 063 34,32

+20% változás 210 011 61 631 29,35 63 088 30,04 64 565 30,74 66 063 31,46

+30% változás 227 512 61 631 27,09 63 088 27,73 64 565 28,38 66 063 29,04

VI. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS, HOZZÁJÁRULÁSOK

VII. DIREKT MARKETING MEGKERESÉSEK

1.  Megkaptam a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató kiadványt a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az engem megillető jogokról, illetve arról, hogy a KHR 
által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem a tájékoztató kiadványban leírtakat, miszerint a Cofidis köteles a KHR-ben rólam szereplő 
adatokat átvenni, a VI.3 pontban leírtak szerint.

2.  Tudomásul veszem, hogy a Cofidis köteles a KHR-ről szóló törvény szerinti azonosító, illetve a kölcsönszerződésre vonatkozó ún. referenciaadataimat a BISZ Központi Információs Zrt. által üzemeltetett KHR 
rendszernek átadni

 1.  a kölcsönszerződés megkötésekor azonosító adataimat, a szerződés típusát, azonosítóját, a szerződés megkötésére, lejáratára, megszűnésének időpontjára, az ügyféli minőségre, a szerződés összegére és 
devizanemére, a törlesztés módjára, gyakoriságára, a törlesztőrészlet összegére és devizanemére vonatkozó adatokat.

 2.  ha a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségemnek oly módon nem teszek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelmbe esés időpontjában érvényes legkisebb 
összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több, mint 90 napon keresztül fennáll, vagy ha a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot 
közlök és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis, vagy hamisított okiratot használok és emiatt a bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

 Ha a jelen pont szerinti tájékoztatást nem veszem tudomásul, a Cofidis nem tudja jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni, és emiatt kénytelen a kölcsönkérelmemet elutasítani.

3.   Alulírott Adós   kifejezetten hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz, 
– és adott esetben: Adóstárs –  kifejezetten hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

 hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők más refernciaadat- szolgáltató ( pénzügyi intézmény (így a Cofidis), pénzforgalmi intézmény elektronikuspénz-kibocsátó, biztosító, közraktár) által.

  Amennyiben nem járulok hozzá ahhoz, hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők legyenek, úgy a Cofidis által elvégzett hitelbírálat kapcsán nyilatkozom, hogy 2015. január hó 1. napja után nyitott, legfeljebb 300 000 Ft 
összegű hitelszerződéssel 

 alulírott Adós   rendelkezem   nem rendelkezem. 
 – és adott esetben: Adóstárs –  rendelkezem   nem rendelkezem.

 Tudomásul veszem, hogy a Cofidis hozzájárulásom hiányában is jogosult a VI.2.2. pontban felsorolt adatok lekérdezésére.

1.  Alulírott Adós   kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz, 
– és adott esetben: Adóstárs –  kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

  hogy hitelkérelmem elbírálását követően, a kölcsönszerződés fennállása alatt és az azt követő 5 évig, vagy a hitelkérelmem elutasítását követő 5 évig a Cofidis a hitelkérelmemben és a hiteligénylés során, illetve 
a kölcsönszerződés létrejötte esetén a kölcsönszerződés fennállása alatt szóban vagy írásban megadott alábbi személyes adataimat: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, hirdetés, közvetlen üzletszer-
zés és piackutatás céljából tárolja, kezelje, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül megkeressen, és értesítsen kölcsöntermékeiről és 
az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik személyek termékeiről. Tudomásul veszem, hogy ilyen értesítését küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatom.

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása

SZERZŐDÉSSZÁM:1. példány
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C
Hatályos: 2017.07.01-től

ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

I. ADÓS ÉS ADÓSTÁRS ADATAI

2   ADÓS IGAZOLT RENDSZERES NETTÓ JÖVEDELME

Nettó munkabér:  ..................................  Ft/hó Nettó munkabér 2: ..................................  Ft/hó

GYES/GYED:  ..................................  Ft/hó Nyugdíj: ..................................  Ft/hó
Rehabilitációs vagy  
rokkantsági ellátás:  .................................  Ft/hó Családi pótlék: ..................................  Ft/hó

Házastársi tartásdíj:  .................................  Ft/hó Bérlői jövedelem: ..................................  Ft/hó

Egyéb igazolt rendszeres nettó jövedelem (pl. cafeteria): ..................................  Ft/hó

Jogcím:  ..............................................................................................................................................

Egyéni vállalkozó esetén az éves jövedelem havi átlaga: ..................................  Ft/hó

3   ADÓSTÁRS IGAZOLT RENDSZERES NETTÓ JÖVEDELME

Nettó munkabér:  ..................................  Ft/hó Nettó munkabér 2: ..................................  Ft/hó

GYES/GYED:  ..................................  Ft/hó Nyugdíj: ..................................  Ft/hó
Rehabilitációs vagy  
rokkantsági ellátás:  .................................  Ft/hó Családi pótlék: ..................................  Ft/hó

Házastársi tartásdíj:  .................................  Ft/hó Bérlői jövedelem: ..................................  Ft/hó

Egyéb igazolt rendszeres nettó jövedelem (pl. cafeteria): ..................................  Ft/hó

Jogcím:  ..............................................................................................................................................

Egyéni vállalkozó esetén az éves jövedelem havi átlaga: ..................................  Ft/hó

4   ADÓS ÉS ADÓSTÁRS RENDSZERES HAVI KIADÁSAI

Lakbér: ....................................... Ft/hó Rezsi (gáz, víz, villany stb.): ....................................... Ft/hó Egyéb kiadás: ....................................... Ft/hó Jogcím:  ..........................................................

5   ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK

Lakáshitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Gépjárműhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Személyihitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Áruhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Folyószámla hitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelkeret 5%-a.

Hitelkártya-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Hitelkártya szerződés esetén a hitelkeret 5%-a.

Egyéb hitel törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Kérjük, jelölje be, hogy az Egyéb hitel törlesztésben feltüntetett havi törlesztőrészlet(ek) mely hiteltípus(ok)ból állnak:

  Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált hitelhez kapcsolódó befizetési köte-
lezettség, ha ezen kötelezettséget nem mondhatja vissza egyoldalúan, a hitelügylettől függetlenül.

 Életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási összegből történik.

  Biztosítási díj havi összege életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási 
összegből történik.

  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesíté sének rendjéről szóló 
törvény alapján rögzí tett árfolyamon törlesztett hitel esetén a megelőző hónapra vonatkozó havi törlesztőrészlet rögzí-
tett árfolyamon meghatározott része.

  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló Korm. rendelet és az ott-
hon  teremtési kamattámogatásról szóló Korm. rendelet alapján nyújtott hitel esetén a jelenlegi havi törlesztőrészlet összege.

6   ADÓSTÁRS ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK

Lakáshitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Gépjárműhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Személyihitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Áruhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Folyószámla hitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelkeret 5%-a.

Hitelkártya-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Hitelkártya szerződés esetén a hitelkeret 5%-a.

Egyéb hitel törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Kérjük, jelölje be, hogy az Egyéb hitel törlesztésben feltüntetett havi törlesztőrészlet(ek) mely hiteltípus(ok)ból állnak:

  Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált hitelhez kapcsolódó befizetési köte-
lezettség, ha ezen kötelezettséget nem mondhatja vissza egyoldalúan, a hitelügylettől függetlenül.

 Életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási összegből történik.

  Biztosítási díj havi összege életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási 
összegből történik.

  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesíté sének rendjéről szóló 
törvény alapján rögzí tett árfolyamon törlesztett hitel esetén a megelőző hónapra vonatkozó havi törlesztőrészlet rögzí-
tett árfolyamon meghatározott része.

  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló Korm. rendelet és az ott-
hon  teremtési kamattámogatásról szóló Korm. rendelet alapján nyújtott hitel esetén a jelenlegi havi törlesztőrészlet összege.

Amennyiben a kamat és díj mértéke változó, de azok jövőbeli mértékét jelenleg nem ismeri, úgy kérjük, a jelenleg ismert kamat és díj összegét jelölje meg. Amennyiben egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, 
kedvezményes kamatot és díjat fizet, vagy a tőketörlesztés megkezdésére haladékot kapott, kérjük, a nem kedvezményes kamat, díj és tőketörlesztési feltétel alapján számított havi törlesztő részletet jelölje meg.
Ahol a szöveg hitelt említ, ott pénzügyi lízinget, ahol törlesztőrészletet említ, ott lízingdíjat, ahol hiteltartozást említ, ott pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló tartozást, ahol pedig adóstársat említ, ott a lízingbe 
vevőt és a lízingbe vevővel közeli hozzátartozói, élettársi kapcsolatban álló kezesként szereplő fogyasztót is érteni kell.

Amennyiben az alábbi táblázatban található hitel- és kölcsönszerződéseknél egy típusból több szerződéssel is rendelkezik (rendelkeznek), kérjük adja össze azonos típusú hitelei(k)nek törlesztő részleteit és azok összegét 
írja be a táblázatba! Amennyiben valamely hitelügyletben Ön vagy az adóstárs adóstársként vesz részt, kérjük ossza el a havi törlesztőrészletét az egyes adóstársak között egyenlő arányban és az így megkapott Önre / 
adóstársára eső törlesztőrészlet-hányadot írja be a táblázatba.

ADÓS: SZERZŐDÉSSZÁM:

ADÓSTÁRS:

1   ADÓS CSALÁDI ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ ADATOK

Családi állapota:  .............................................................................................  Eltartandó gyermekek száma: ............................. Egyéb eltartandó személyek száma: .............................

2. példány
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II. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott Adós –  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

és adott esetben Adóstárs –  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

a Cofidis Magyarországi Fióktelepe („Cofidis”) általános szerződési feltételeiben, üzletszabályzatában foglaltak alapján, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény („Hpt.”), a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény („Pmt.”), a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény („KHR tv.”), a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény („Fhtv.”) és 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően:
Tudomásul veszem a Cofidistől kapott tájékoztatást, hogy az alábbi esetekben – az egyes pontokban megjelölt körben – személyes adataim megadása, illetve Cofidis általi kezelése kötelező, a következők szerint:
1.  a Pmt.-ben meghatározottak alapján a Cofidis az azonosítás során az alábbi személyes adataimat köteles rögzíteni: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, 

lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma. A Cofidis a Pmt. szerint, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratról másolatot köteles készíteni. Az itt felsorolt 
adatokat, illetve az ezeket tartalmazó okmánymásolatot a Cofidis az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni, amely időtartam alatt az ügyfél nem gyakorolhatja a törléshez való jogát.

2.  az Fhtv. előírja a Cofidis részére, hogy a hiteligénylő fogyasztó hitelképességét a hitelszerződés megkötése előtt értékelje. Ez a hiteligénylő, illetve háztartása jövedelmi helyzetének felmérését jelenti. A Cofidis 
ennek érdekében köteles a jövedelmemre, illetve kiadásaimra – különös tekintettel az általam korábban kötött hitelszerződések törlesztőrészletére – vonatkozó adatokat tőlem elkérni, illetve a VI.3 pont szerinti 
hozzájárulásom esetén a Központi Hitelinformációs Rendszerből lekérdezni.

3.  a Cofidis, mint referenciaadat szolgáltató a KHR tv. 5.§-a alapján köteles a KHR törvényben taxatíve felsorolt, rám vonatkozó személyes adatokat a központi hitelinformációs rendszernek átadni, illetve a rendszerből 
referenciaadatokat átvenni, a fenti II.2, illetve az alábbi VI. pontban részletesen ismertetettek szerint.

4.  a Hpt. a Cofidis részére panaszkezelés esetére előírja az ügyfelekkel folytatott telefonos kommunikáció rögzítését és a hangfelvétel öt évig történő megőrzését.
5.  a Cofidis a személyes adataimat a részére kiszervezett tevékenységet végző, a Cofidis üzletszabályzatában nevesített adatfeldolgozók részére ezen tevékenység végzése céljából, az ehhez szükséges körben, 

illetve az üzletszabályzatban meghatározott Argosyn és Banque Fédérative du Crédit Mutuel csoport tagjai részére kockázatelemzés és statisztika készítése céljából továbbíthatja.
6.  a Cofidis adatot szolgáltathat pénzügyi közvetítői számára a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, továbbá a kölcsönszerződés alapján fennálló 

esetleges tartozásom behajtása céljából.
7.  a Cofidis a Hpt-ben meghatározott esetekben, a törvényben rögzített feltételek szerint személyes adataimat, vagyoni helyzetemre, üzleti tevékenységemre, gazdálkodásomra, tulajdonosi, üzleti kapcsolataimra, 

továbbá az általam kötött szerződésre vonatkozó adataimat harmadik személyek – elsősorban: különböző hatóságok – részére átadja.
Kifejezetten felhatalmazom továbbá a Cofidist,
8.  hogy a Cofidisszel folytatott, nem panasz tárgyú telefonbeszélgetéseimet rögzítse és azokat 5 évig megőrizze.
9.  hogy a hitelkérelemben és a csatolt dokumentumokban rögzített, illetve a telefonbeszélgetések során rögzített – a fenti II.1-II.7 pontban nem nevesített, azaz kötelező adatkezeléssel nem érintett – személyes 

adataimat, illetve a kölcsönszerződés létrejötte esetén a kölcsönszerződésre vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó adataimat a hitelkérelem elbírálása, a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és 
kötelezettségek teljesítése, kockázatelemzés és statisztika készítése céljából nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa, azzal, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatok nyilvántartásához, 
kezeléséhez, tárolásához, feldolgozásához és továbbításához kifejezett hozzájárulásomat adom.

  A jelen pont szerinti adataim mindaddig kezelhetőek, ameddig ez a hitelkérelem elbírálásához, a Cofidis kölcsönszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve a Cofidis követeléseinek érvényesítéséhez szükséges. 
10.  hogy személyes jellemzőim értékeléséhez számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozást vegyen igénybe.
11.  a mindenkori munkáltatómtól a munkáltató személyére, a munkaviszonyomra, a munkaszerződésem típusára vonatkozó, személyes adatnak minősülő információt a hitelképesség vizsgálata céljából (illetve 

az esetleges késedelmes tartozás behajtása érdekében) írásban vagy szóban elkérjen.
12.  hogy a szerződéskötés és szerződésmódosítás körében szükséges ügyfélátvilágítás (adósminősítés), a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, illetve a Cofidis 

lejárt követelésének érvényesítése körében a Cofidis a Hpt-ben és az Info tv-ben foglaltaknak megfelelően a hitelkérelemben/kölcsönszerződésen feltüntetett személyes adataimat az alábbiakban megjelölt 
adatbázis-kezelőktől lekérdezze:

 – a BISZ Zrt. által üzemeltetett központi hitelinformációs rendszer (a VI. pontban foglaltakra is figyelemmel);
 – 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).
13.  amennyiben hitelfedezeti biztosítást igényelek, úgy kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Cofidis mint a biztosító biztosításközvetítője személyes és egészségügyi adataimat a biztosítási szolgáltatások lebonyo-

lításában és teljesítésében való közreműködés érdekében kezelje, illetve az alábbi személyes adataimat a biztosító részére továbbítsa, kizárólag a biztosítási szolgáltatások szerződésszerű nyújtása érdekében. 
Ilyen adatok a következők: a kölcsönszerződésben foglaltak, ideértve a pénzmosási azonosítással kapcsolatos adataimat is; a fennmaradó fizetendő tőke összege, a teljesített törlesztések. Hozzájárulok ahhoz 
is, hogy a Cofidis a biztosító kérésére a kölcsönszerződés egy másolatát a biztosítónak átadja,

14.  hogy a személyes adataimat, az általam benyújtott, bemutatott vagy a Cofidis által lekérdezett okmányokon szereplő arcképet, aláírás mintát a Cofidis azonosítsa,
15.  e-mail címem megadása esetén: hogy elektronikus kommunikáció útján tájékoztasson minden olyan esetben – ideértve különösen a KHR-ről szóló jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás eseteit is – amelyben 

jogszabály kifejezett papír alapú, írásbeli tájékoztatást nem ír elő.
Tudomásul veszem, hogy a fenti II.8-II.15 pontban foglaltak elfogadása nélkül a Cofidis nem tudja a hitelbírálatot elvégezni, illetve a hitel- és pénzkölcsön pénzügyi szolgáltatást nyújtani. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy jogomban áll a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokról a Cofidistől tájékoztatást kérni, illetve azok helyesbítését és – kötelező adatkezelés kivételével – törlését, illetve zárolását 
kérni. Tudomással bírok arról is, hogy megillet az Info tv. szerinti tiltakozás, illetve bírósági jogérvényesítés joga.

IV. KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a Cofidist a kölcsönszerződés szerinti főkötelezettsége (a kölcsön folyósítása) teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson (éves ügyleti kamat) felül megillető további pénzbeli követelésekre vonatkozó 
külön tájékoztatást megkaptam, a kölcsönszerződésben szereplő éves ügyleti kamatot, valamennyi díjat, költséget, és a késedelmi kamatot kifejezetten elfogadom. A kölcsönszerződés szerinti kamatokat, illetve 
törlesztőrészleteket a jelenleg érvényes kondíciók alapján megismertem, illetve tájékoztatást kaptam a jövőbeni törlesztőrészleteim esetleges változásáról, különös tekintettel a kamatváltozásra. A Cofidis továbbá 
felhívta a figyelmemet arra, hogy a kölcsöntermék kiválasztásánál – a fentiekben leírt törlesztőrészlet esetleges jövőbeni változásai miatt – józan körültekintéssel járjak el, mérlegeljem a visszafizetési lehetőségeimet, 
különös tekintettel jövedelmi helyzetemre. Nyilatkozom továbbá, hogy megkaptam a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót.

III. HITELSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

Megkaptam a Cofidis, illetve – hitelközvetítő bevonása esetén – a hitelközvetítő szóbeli tájékoztatását, a fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait bemutató 
táblázatot, illetve az „Ügyféltájékoztató” megnevezésű dokumentumot a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. és az 5. §-ban előírt adatokról, 
különös tekintettel a következőkre:

 a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
 b)  a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről, referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása 

esetén arról is, hogy milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb, a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül 
egyoldalú szerződésmódosításnak, valamint hogy a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával,

 c)  a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról (a teljes hiteldíj mutató mértéke arra figyelemmel került meghatározásra, hogy mivel a kölcsönszerződés alapján a kamat mértéke változó, de annak mértéke 
nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig).

 d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, 
 e) a hitel választható futamidejéről,
 f)  a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat szá-

mításának módjáról,
 g) arról, hogy a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjon alá,
 h)  a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a kölcsön szerződésben foglaltak teljesítése alól,
 i)  fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a kölcsönszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
 j) a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
 k) a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, 
 l)  a hitelező által felmondott kölcsönszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható,
 m) a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében hozandó megalapozott döntés érdekében a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkról.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben bankszámlakivonat vagy az ellátást folyósító szerv 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolása benyújtásával igazolom a havi nettó jövedelmem összegét, úgy az ott feltüntetett 
jövedelmek után tudomásom szerint az előírt közterhek levonásra és megfizetésre kerültek.
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Tudomásul veszem, hogy a fentiekben szereplő bármely kérdés megválaszolatlanul hagyását a Cofidis akként értelmezi, hogy az adott kérdésben a hozzájárulásomat megadom, 
illetve a VI.3. kérdés tekintetében rendelkezem 2015. január 1. napja után nyitott legfeljebb 300 000 forint összegű hitelszerződéssel.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelenti, hogy a Cofidis az általa kértnek minden szempontból megfelelő, hiánytalanul (hibátlanul) kitöltött, és a megfelelő, a Cofidis által 
kért igazoló dokumentumokkal mellékelten ellátott eredeti Kölcsönszerződésnek a Cofidis székhelyére történő beérkezését követő 30 napon – vagy a Hiteligénylő által külön 
nyilatkozaton megjelölt eltérő határidőn – belül fogadja el, és adja postára az általa is aláírt Kölcsönszerződést, az nem minősül késedelmesen tett elfogadásnak.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Kölcsönszerződésben foglalt nyilatkozatai pontosak és valósak.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerződés befogadása nem jelent a Cofidis számára kölcsönnyújtási kötelezettséget.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – ezennel kijelenti, hogy a fenti nyilatkozatai megtételére önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában került sor.

Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ...................................................

V. TÖRLESZTŐRÉSZLET VÁLTOZÁSOKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT

Nyilatkozom hogy az alábbi, az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet szerinti táblázatban részletezett reprezentatív példán keresztül megértettem, és kérésemre a Cofidis, illetve hitelközvetítője szóban el is magyarázta, 
hogy a hitelfelvétel törlesztése jövedelmi viszonyaimhoz, illetve annak változásához képest milyen terhet jelenthet, és ily módon milyen kockázattal járhat rám nézve (a táblázatban szereplő adatok nem feltétlenül 
egyeznek meg az igényelt hitel kondícióival, tekintettel arra, hogy a táblázat adatai az 56/2014. (XII.31.) NGM rendeletre figyelemmel kerültek megadásra.):

A hitel típusa: Fapados kölcsön A hitel összege (Forint): 3 000 000 A hitel futamideje (hónap): 60

Rendszeres jövede-
lem változása

Átlagos havi jövede-
lem (Ft)

Kamat emelkedése

0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

-30% változás 122 506 61 631 50,31 63 088 51,50 64 565 52,70 66 063 53,93

-20% változás 140 007 61 631 44,02 63 088 45,06 64 565 46,12 66 063 47,19

-10% változás 157 508 61 631 39,13 63 088 40,05 64 565 40,99 66 063 41,94

0% változás 175 009 61 631 35,22 63 088 36,05 64 565 36,89 66 063 37,75

+10% változás 192 510 61 631 32,01 63 088 32,77 64 565 33,54 66 063 34,32

+20% változás 210 011 61 631 29,35 63 088 30,04 64 565 30,74 66 063 31,46

+30% változás 227 512 61 631 27,09 63 088 27,73 64 565 28,38 66 063 29,04

VI. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS, HOZZÁJÁRULÁSOK

VII. DIREKT MARKETING MEGKERESÉSEK

1.  Megkaptam a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató kiadványt a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az engem megillető jogokról, illetve arról, hogy a KHR 
által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem a tájékoztató kiadványban leírtakat, miszerint a Cofidis köteles a KHR-ben rólam szereplő 
adatokat átvenni, a VI.3 pontban leírtak szerint.

2.  Tudomásul veszem, hogy a Cofidis köteles a KHR-ről szóló törvény szerinti azonosító, illetve a kölcsönszerződésre vonatkozó ún. referenciaadataimat a BISZ Központi Információs Zrt. által üzemeltetett KHR 
rendszernek átadni

 1.  a kölcsönszerződés megkötésekor azonosító adataimat, a szerződés típusát, azonosítóját, a szerződés megkötésére, lejáratára, megszűnésének időpontjára, az ügyféli minőségre, a szerződés összegére és 
devizanemére, a törlesztés módjára, gyakoriságára, a törlesztőrészlet összegére és devizanemére vonatkozó adatokat.

 2.  ha a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségemnek oly módon nem teszek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelmbe esés időpontjában érvényes legkisebb 
összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több, mint 90 napon keresztül fennáll, vagy ha a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot 
közlök és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis, vagy hamisított okiratot használok és emiatt a bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

 Ha a jelen pont szerinti tájékoztatást nem veszem tudomásul, a Cofidis nem tudja jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni, és emiatt kénytelen a kölcsönkérelmemet elutasítani.

3.   Alulírott Adós   kifejezetten hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz, 
– és adott esetben: Adóstárs –  kifejezetten hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

 hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők más refernciaadat- szolgáltató ( pénzügyi intézmény (így a Cofidis), pénzforgalmi intézmény elektronikuspénz-kibocsátó, biztosító, közraktár) által.

  Amennyiben nem járulok hozzá ahhoz, hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők legyenek, úgy a Cofidis által elvégzett hitelbírálat kapcsán nyilatkozom, hogy 2015. január hó 1. napja után nyitott, legfeljebb 300 000 Ft 
összegű hitelszerződéssel 

 alulírott Adós   rendelkezem   nem rendelkezem. 
 – és adott esetben: Adóstárs –  rendelkezem   nem rendelkezem.

 Tudomásul veszem, hogy a Cofidis hozzájárulásom hiányában is jogosult a VI.2.2. pontban felsorolt adatok lekérdezésére.

1.  Alulírott Adós   kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz, 
– és adott esetben: Adóstárs –  kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

  hogy hitelkérelmem elbírálását követően, a kölcsönszerződés fennállása alatt és az azt követő 5 évig, vagy a hitelkérelmem elutasítását követő 5 évig a Cofidis a hitelkérelmemben és a hiteligénylés során, illetve 
a kölcsönszerződés létrejötte esetén a kölcsönszerződés fennállása alatt szóban vagy írásban megadott alábbi személyes adataimat: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, hirdetés, közvetlen üzletszer-
zés és piackutatás céljából tárolja, kezelje, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül megkeressen, és értesítsen kölcsöntermékeiről és 
az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik személyek termékeiről. Tudomásul veszem, hogy ilyen értesítését küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatom.

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása
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Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu

C
Hatályos: 2017.07.01-től

ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

I. ADÓS ÉS ADÓSTÁRS ADATAI

2   ADÓS IGAZOLT RENDSZERES NETTÓ JÖVEDELME

Nettó munkabér:  ..................................  Ft/hó Nettó munkabér 2: ..................................  Ft/hó

GYES/GYED:  ..................................  Ft/hó Nyugdíj: ..................................  Ft/hó
Rehabilitációs vagy  
rokkantsági ellátás:  .................................  Ft/hó Családi pótlék: ..................................  Ft/hó

Házastársi tartásdíj:  .................................  Ft/hó Bérlői jövedelem: ..................................  Ft/hó

Egyéb igazolt rendszeres nettó jövedelem (pl. cafeteria): ..................................  Ft/hó

Jogcím:  ..............................................................................................................................................

Egyéni vállalkozó esetén az éves jövedelem havi átlaga: ..................................  Ft/hó

3   ADÓSTÁRS IGAZOLT RENDSZERES NETTÓ JÖVEDELME

Nettó munkabér:  ..................................  Ft/hó Nettó munkabér 2: ..................................  Ft/hó

GYES/GYED:  ..................................  Ft/hó Nyugdíj: ..................................  Ft/hó
Rehabilitációs vagy  
rokkantsági ellátás:  .................................  Ft/hó Családi pótlék: ..................................  Ft/hó

Házastársi tartásdíj:  .................................  Ft/hó Bérlői jövedelem: ..................................  Ft/hó

Egyéb igazolt rendszeres nettó jövedelem (pl. cafeteria): ..................................  Ft/hó

Jogcím:  ..............................................................................................................................................

Egyéni vállalkozó esetén az éves jövedelem havi átlaga: ..................................  Ft/hó

4   ADÓS ÉS ADÓSTÁRS RENDSZERES HAVI KIADÁSAI

Lakbér: ....................................... Ft/hó Rezsi (gáz, víz, villany stb.): ....................................... Ft/hó Egyéb kiadás: ....................................... Ft/hó Jogcím:  ..........................................................

5   ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK

Lakáshitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Gépjárműhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Személyihitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Áruhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Folyószámla hitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelkeret 5%-a.

Hitelkártya-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Hitelkártya szerződés esetén a hitelkeret 5%-a.

Egyéb hitel törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Kérjük, jelölje be, hogy az Egyéb hitel törlesztésben feltüntetett havi törlesztőrészlet(ek) mely hiteltípus(ok)ból állnak:

  Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált hitelhez kapcsolódó befizetési köte-
lezettség, ha ezen kötelezettséget nem mondhatja vissza egyoldalúan, a hitelügylettől függetlenül.

 Életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási összegből történik.

  Biztosítási díj havi összege életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási 
összegből történik.

  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesíté sének rendjéről szóló 
törvény alapján rögzí tett árfolyamon törlesztett hitel esetén a megelőző hónapra vonatkozó havi törlesztőrészlet rögzí-
tett árfolyamon meghatározott része.

  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló Korm. rendelet és az ott-
hon  teremtési kamattámogatásról szóló Korm. rendelet alapján nyújtott hitel esetén a jelenlegi havi törlesztőrészlet összege.

6   ADÓSTÁRS ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK

Lakáshitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Gépjárműhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Személyihitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Áruhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Folyószámla hitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelkeret 5%-a.

Hitelkártya-törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Hitelkártya szerződés esetén a hitelkeret 5%-a.

Egyéb hitel törlesztés(ek) összesen havonta:  ............................................................................................................

Kérjük, jelölje be, hogy az Egyéb hitel törlesztésben feltüntetett havi törlesztőrészlet(ek) mely hiteltípus(ok)ból állnak:

  Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált hitelhez kapcsolódó befizetési köte-
lezettség, ha ezen kötelezettséget nem mondhatja vissza egyoldalúan, a hitelügylettől függetlenül.

 Életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási összegből történik.

  Biztosítási díj havi összege életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási 
összegből történik.

  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesíté sének rendjéről szóló 
törvény alapján rögzí tett árfolyamon törlesztett hitel esetén a megelőző hónapra vonatkozó havi törlesztőrészlet rögzí-
tett árfolyamon meghatározott része.

  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló Korm. rendelet és az ott-
hon  teremtési kamattámogatásról szóló Korm. rendelet alapján nyújtott hitel esetén a jelenlegi havi törlesztőrészlet összege.

Amennyiben a kamat és díj mértéke változó, de azok jövőbeli mértékét jelenleg nem ismeri, úgy kérjük, a jelenleg ismert kamat és díj összegét jelölje meg. Amennyiben egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, 
kedvezményes kamatot és díjat fizet, vagy a tőketörlesztés megkezdésére haladékot kapott, kérjük, a nem kedvezményes kamat, díj és tőketörlesztési feltétel alapján számított havi törlesztő részletet jelölje meg.
Ahol a szöveg hitelt említ, ott pénzügyi lízinget, ahol törlesztőrészletet említ, ott lízingdíjat, ahol hiteltartozást említ, ott pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló tartozást, ahol pedig adóstársat említ, ott a lízingbe 
vevőt és a lízingbe vevővel közeli hozzátartozói, élettársi kapcsolatban álló kezesként szereplő fogyasztót is érteni kell.

Amennyiben az alábbi táblázatban található hitel- és kölcsönszerződéseknél egy típusból több szerződéssel is rendelkezik (rendelkeznek), kérjük adja össze azonos típusú hitelei(k)nek törlesztő részleteit és azok összegét 
írja be a táblázatba! Amennyiben valamely hitelügyletben Ön vagy az adóstárs adóstársként vesz részt, kérjük ossza el a havi törlesztőrészletét az egyes adóstársak között egyenlő arányban és az így megkapott Önre / 
adóstársára eső törlesztőrészlet-hányadot írja be a táblázatba.

ADÓS: SZERZŐDÉSSZÁM:

ADÓSTÁRS:

1   ADÓS CSALÁDI ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ ADATOK

Családi állapota:  .............................................................................................  Eltartandó gyermekek száma: ............................. Egyéb eltartandó személyek száma: .............................

3. példány
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II. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott Adós –  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

és adott esetben Adóstárs –  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

a Cofidis Magyarországi Fióktelepe („Cofidis”) általános szerződési feltételeiben, üzletszabályzatában foglaltak alapján, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény („Hpt.”), a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény („Pmt.”), a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény („KHR tv.”), a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény („Fhtv.”) és 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően:
Tudomásul veszem a Cofidistől kapott tájékoztatást, hogy az alábbi esetekben – az egyes pontokban megjelölt körben – személyes adataim megadása, illetve Cofidis általi kezelése kötelező, a következők szerint:
1.  a Pmt.-ben meghatározottak alapján a Cofidis az azonosítás során az alábbi személyes adataimat köteles rögzíteni: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, 

lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma. A Cofidis a Pmt. szerint, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratról másolatot köteles készíteni. Az itt felsorolt 
adatokat, illetve az ezeket tartalmazó okmánymásolatot a Cofidis az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni, amely időtartam alatt az ügyfél nem gyakorolhatja a törléshez való jogát.

2.  az Fhtv. előírja a Cofidis részére, hogy a hiteligénylő fogyasztó hitelképességét a hitelszerződés megkötése előtt értékelje. Ez a hiteligénylő, illetve háztartása jövedelmi helyzetének felmérését jelenti. A Cofidis 
ennek érdekében köteles a jövedelmemre, illetve kiadásaimra – különös tekintettel az általam korábban kötött hitelszerződések törlesztőrészletére – vonatkozó adatokat tőlem elkérni, illetve a VI.3 pont szerinti 
hozzájárulásom esetén a Központi Hitelinformációs Rendszerből lekérdezni.

3.  a Cofidis, mint referenciaadat szolgáltató a KHR tv. 5.§-a alapján köteles a KHR törvényben taxatíve felsorolt, rám vonatkozó személyes adatokat a központi hitelinformációs rendszernek átadni, illetve a rendszerből 
referenciaadatokat átvenni, a fenti II.2, illetve az alábbi VI. pontban részletesen ismertetettek szerint.

4.  a Hpt. a Cofidis részére panaszkezelés esetére előírja az ügyfelekkel folytatott telefonos kommunikáció rögzítését és a hangfelvétel öt évig történő megőrzését.
5.  a Cofidis a személyes adataimat a részére kiszervezett tevékenységet végző, a Cofidis üzletszabályzatában nevesített adatfeldolgozók részére ezen tevékenység végzése céljából, az ehhez szükséges körben, 

illetve az üzletszabályzatban meghatározott Argosyn és Banque Fédérative du Crédit Mutuel csoport tagjai részére kockázatelemzés és statisztika készítése céljából továbbíthatja.
6.  a Cofidis adatot szolgáltathat pénzügyi közvetítői számára a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, továbbá a kölcsönszerződés alapján fennálló 

esetleges tartozásom behajtása céljából.
7.  a Cofidis a Hpt-ben meghatározott esetekben, a törvényben rögzített feltételek szerint személyes adataimat, vagyoni helyzetemre, üzleti tevékenységemre, gazdálkodásomra, tulajdonosi, üzleti kapcsolataimra, 

továbbá az általam kötött szerződésre vonatkozó adataimat harmadik személyek – elsősorban: különböző hatóságok – részére átadja.
Kifejezetten felhatalmazom továbbá a Cofidist,
8.  hogy a Cofidisszel folytatott, nem panasz tárgyú telefonbeszélgetéseimet rögzítse és azokat 5 évig megőrizze.
9.  hogy a hitelkérelemben és a csatolt dokumentumokban rögzített, illetve a telefonbeszélgetések során rögzített – a fenti II.1-II.7 pontban nem nevesített, azaz kötelező adatkezeléssel nem érintett – személyes 

adataimat, illetve a kölcsönszerződés létrejötte esetén a kölcsönszerződésre vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó adataimat a hitelkérelem elbírálása, a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és 
kötelezettségek teljesítése, kockázatelemzés és statisztika készítése céljából nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa, azzal, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatok nyilvántartásához, 
kezeléséhez, tárolásához, feldolgozásához és továbbításához kifejezett hozzájárulásomat adom.

  A jelen pont szerinti adataim mindaddig kezelhetőek, ameddig ez a hitelkérelem elbírálásához, a Cofidis kölcsönszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve a Cofidis követeléseinek érvényesítéséhez szükséges. 
10.  hogy személyes jellemzőim értékeléséhez számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozást vegyen igénybe.
11.  a mindenkori munkáltatómtól a munkáltató személyére, a munkaviszonyomra, a munkaszerződésem típusára vonatkozó, személyes adatnak minősülő információt a hitelképesség vizsgálata céljából (illetve 

az esetleges késedelmes tartozás behajtása érdekében) írásban vagy szóban elkérjen.
12.  hogy a szerződéskötés és szerződésmódosítás körében szükséges ügyfélátvilágítás (adósminősítés), a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, illetve a Cofidis 

lejárt követelésének érvényesítése körében a Cofidis a Hpt-ben és az Info tv-ben foglaltaknak megfelelően a hitelkérelemben/kölcsönszerződésen feltüntetett személyes adataimat az alábbiakban megjelölt 
adatbázis-kezelőktől lekérdezze:

 – a BISZ Zrt. által üzemeltetett központi hitelinformációs rendszer (a VI. pontban foglaltakra is figyelemmel);
 – 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).
13.  amennyiben hitelfedezeti biztosítást igényelek, úgy kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Cofidis mint a biztosító biztosításközvetítője személyes és egészségügyi adataimat a biztosítási szolgáltatások lebonyo-

lításában és teljesítésében való közreműködés érdekében kezelje, illetve az alábbi személyes adataimat a biztosító részére továbbítsa, kizárólag a biztosítási szolgáltatások szerződésszerű nyújtása érdekében. 
Ilyen adatok a következők: a kölcsönszerződésben foglaltak, ideértve a pénzmosási azonosítással kapcsolatos adataimat is; a fennmaradó fizetendő tőke összege, a teljesített törlesztések. Hozzájárulok ahhoz 
is, hogy a Cofidis a biztosító kérésére a kölcsönszerződés egy másolatát a biztosítónak átadja,

14.  hogy a személyes adataimat, az általam benyújtott, bemutatott vagy a Cofidis által lekérdezett okmányokon szereplő arcképet, aláírás mintát a Cofidis azonosítsa,
15.  e-mail címem megadása esetén: hogy elektronikus kommunikáció útján tájékoztasson minden olyan esetben – ideértve különösen a KHR-ről szóló jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás eseteit is – amelyben 

jogszabály kifejezett papír alapú, írásbeli tájékoztatást nem ír elő.
Tudomásul veszem, hogy a fenti II.8-II.15 pontban foglaltak elfogadása nélkül a Cofidis nem tudja a hitelbírálatot elvégezni, illetve a hitel- és pénzkölcsön pénzügyi szolgáltatást nyújtani. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy jogomban áll a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokról a Cofidistől tájékoztatást kérni, illetve azok helyesbítését és – kötelező adatkezelés kivételével – törlését, illetve zárolását 
kérni. Tudomással bírok arról is, hogy megillet az Info tv. szerinti tiltakozás, illetve bírósági jogérvényesítés joga.

IV. KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a Cofidist a kölcsönszerződés szerinti főkötelezettsége (a kölcsön folyósítása) teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson (éves ügyleti kamat) felül megillető további pénzbeli követelésekre vonatkozó 
külön tájékoztatást megkaptam, a kölcsönszerződésben szereplő éves ügyleti kamatot, valamennyi díjat, költséget, és a késedelmi kamatot kifejezetten elfogadom. A kölcsönszerződés szerinti kamatokat, illetve 
törlesztőrészleteket a jelenleg érvényes kondíciók alapján megismertem, illetve tájékoztatást kaptam a jövőbeni törlesztőrészleteim esetleges változásáról, különös tekintettel a kamatváltozásra. A Cofidis továbbá 
felhívta a figyelmemet arra, hogy a kölcsöntermék kiválasztásánál – a fentiekben leírt törlesztőrészlet esetleges jövőbeni változásai miatt – józan körültekintéssel járjak el, mérlegeljem a visszafizetési lehetőségeimet, 
különös tekintettel jövedelmi helyzetemre. Nyilatkozom továbbá, hogy megkaptam a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót.

III. HITELSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

Megkaptam a Cofidis, illetve – hitelközvetítő bevonása esetén – a hitelközvetítő szóbeli tájékoztatását, a fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait bemutató 
táblázatot, illetve az „Ügyféltájékoztató” megnevezésű dokumentumot a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. és az 5. §-ban előírt adatokról, 
különös tekintettel a következőkre:

 a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
 b)  a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről, referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása 

esetén arról is, hogy milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb, a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül 
egyoldalú szerződésmódosításnak, valamint hogy a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával,

 c)  a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról (a teljes hiteldíj mutató mértéke arra figyelemmel került meghatározásra, hogy mivel a kölcsönszerződés alapján a kamat mértéke változó, de annak mértéke 
nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig).

 d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, 
 e) a hitel választható futamidejéről,
 f)  a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat szá-

mításának módjáról,
 g) arról, hogy a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjon alá,
 h)  a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a kölcsön szerződésben foglaltak teljesítése alól,
 i)  fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a kölcsönszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
 j) a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
 k) a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, 
 l)  a hitelező által felmondott kölcsönszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható,
 m) a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében hozandó megalapozott döntés érdekében a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkról.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben bankszámlakivonat vagy az ellátást folyósító szerv 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolása benyújtásával igazolom a havi nettó jövedelmem összegét, úgy az ott feltüntetett 
jövedelmek után tudomásom szerint az előírt közterhek levonásra és megfizetésre kerültek.
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Tudomásul veszem, hogy a fentiekben szereplő bármely kérdés megválaszolatlanul hagyását a Cofidis akként értelmezi, hogy az adott kérdésben a hozzájárulásomat megadom, 
illetve a VI.3. kérdés tekintetében rendelkezem 2015. január 1. napja után nyitott legfeljebb 300 000 forint összegű hitelszerződéssel.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelenti, hogy a Cofidis az általa kértnek minden szempontból megfelelő, hiánytalanul (hibátlanul) kitöltött, és a megfelelő, a Cofidis által 
kért igazoló dokumentumokkal mellékelten ellátott eredeti Kölcsönszerződésnek a Cofidis székhelyére történő beérkezését követő 30 napon – vagy a Hiteligénylő által külön 
nyilatkozaton megjelölt eltérő határidőn – belül fogadja el, és adja postára az általa is aláírt Kölcsönszerződést, az nem minősül késedelmesen tett elfogadásnak.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Kölcsönszerződésben foglalt nyilatkozatai pontosak és valósak.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerződés befogadása nem jelent a Cofidis számára kölcsönnyújtási kötelezettséget.
Adós – és adott esetben: Adóstárs – ezennel kijelenti, hogy a fenti nyilatkozatai megtételére önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában került sor.

Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ...................................................

V. TÖRLESZTŐRÉSZLET VÁLTOZÁSOKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT

Nyilatkozom hogy az alábbi, az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet szerinti táblázatban részletezett reprezentatív példán keresztül megértettem, és kérésemre a Cofidis, illetve hitelközvetítője szóban el is magyarázta, 
hogy a hitelfelvétel törlesztése jövedelmi viszonyaimhoz, illetve annak változásához képest milyen terhet jelenthet, és ily módon milyen kockázattal járhat rám nézve (a táblázatban szereplő adatok nem feltétlenül 
egyeznek meg az igényelt hitel kondícióival, tekintettel arra, hogy a táblázat adatai az 56/2014. (XII.31.) NGM rendeletre figyelemmel kerültek megadásra.):

A hitel típusa: Fapados kölcsön A hitel összege (Forint): 3 000 000 A hitel futamideje (hónap): 60

Rendszeres jövede-
lem változása

Átlagos havi jövede-
lem (Ft)

Kamat emelkedése

0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

Törlesztő részlet 
(Ft)

Törlesztő 
aránya (%)

-30% változás 122 506 61 631 50,31 63 088 51,50 64 565 52,70 66 063 53,93

-20% változás 140 007 61 631 44,02 63 088 45,06 64 565 46,12 66 063 47,19

-10% változás 157 508 61 631 39,13 63 088 40,05 64 565 40,99 66 063 41,94

0% változás 175 009 61 631 35,22 63 088 36,05 64 565 36,89 66 063 37,75

+10% változás 192 510 61 631 32,01 63 088 32,77 64 565 33,54 66 063 34,32

+20% változás 210 011 61 631 29,35 63 088 30,04 64 565 30,74 66 063 31,46

+30% változás 227 512 61 631 27,09 63 088 27,73 64 565 28,38 66 063 29,04

VI. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS, HOZZÁJÁRULÁSOK

VII. DIREKT MARKETING MEGKERESÉSEK

1.  Megkaptam a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató kiadványt a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az engem megillető jogokról, illetve arról, hogy a KHR 
által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem a tájékoztató kiadványban leírtakat, miszerint a Cofidis köteles a KHR-ben rólam szereplő 
adatokat átvenni, a VI.3 pontban leírtak szerint.

2.  Tudomásul veszem, hogy a Cofidis köteles a KHR-ről szóló törvény szerinti azonosító, illetve a kölcsönszerződésre vonatkozó ún. referenciaadataimat a BISZ Központi Információs Zrt. által üzemeltetett KHR 
rendszernek átadni

 1.  a kölcsönszerződés megkötésekor azonosító adataimat, a szerződés típusát, azonosítóját, a szerződés megkötésére, lejáratára, megszűnésének időpontjára, az ügyféli minőségre, a szerződés összegére és 
devizanemére, a törlesztés módjára, gyakoriságára, a törlesztőrészlet összegére és devizanemére vonatkozó adatokat.

 2.  ha a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségemnek oly módon nem teszek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelmbe esés időpontjában érvényes legkisebb 
összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több, mint 90 napon keresztül fennáll, vagy ha a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot 
közlök és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis, vagy hamisított okiratot használok és emiatt a bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

 Ha a jelen pont szerinti tájékoztatást nem veszem tudomásul, a Cofidis nem tudja jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni, és emiatt kénytelen a kölcsönkérelmemet elutasítani.

3.   Alulírott Adós   kifejezetten hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz, 
– és adott esetben: Adóstárs –  kifejezetten hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

 hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők más refernciaadat- szolgáltató ( pénzügyi intézmény (így a Cofidis), pénzforgalmi intézmény elektronikuspénz-kibocsátó, biztosító, közraktár) által.

  Amennyiben nem járulok hozzá ahhoz, hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők legyenek, úgy a Cofidis által elvégzett hitelbírálat kapcsán nyilatkozom, hogy 2015. január hó 1. napja után nyitott, legfeljebb 300 000 Ft 
összegű hitelszerződéssel 

 alulírott Adós   rendelkezem   nem rendelkezem. 
 – és adott esetben: Adóstárs –  rendelkezem   nem rendelkezem.

 Tudomásul veszem, hogy a Cofidis hozzájárulásom hiányában is jogosult a VI.2.2. pontban felsorolt adatok lekérdezésére.

1.  Alulírott Adós   kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz, 
– és adott esetben: Adóstárs –  kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

  hogy hitelkérelmem elbírálását követően, a kölcsönszerződés fennállása alatt és az azt követő 5 évig, vagy a hitelkérelmem elutasítását követő 5 évig a Cofidis a hitelkérelmemben és a hiteligénylés során, illetve 
a kölcsönszerződés létrejötte esetén a kölcsönszerződés fennállása alatt szóban vagy írásban megadott alábbi személyes adataimat: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, hirdetés, közvetlen üzletszer-
zés és piackutatás céljából tárolja, kezelje, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül megkeressen, és értesítsen kölcsöntermékeiről és 
az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik személyek termékeiről. Tudomásul veszem, hogy ilyen értesítését küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatom.

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása
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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 tevé-
kenységi 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 lét-
rejöttéről, 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 Köl-
csönszerződést 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 Köl-
csönszerződéstől, 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 köl-
csön lehívásának időpontjától a  visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Kölcsönszerződés szerint megállapított 
Hitelkamatot a Cofidis fizetési számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvé-
nyesítettnek 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 fu-

tamidejére 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 tör-

lesztő 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  elő-
törlesztési 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 idő-
szak (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 esedé-
kesség 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 befize-
tés 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 csök-
kentésével, amelynek megtörténtéről az Adóst írásban tájékoztatja. Ha az Adós nem jelezte előre a szándékát legké-
sőbb 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 an-

nuitásos 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 jegy-
banki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. 

3.1.3 A Hitelkamat a tizenkét hónapos BUBOR-hoz, mint referenciakamathoz kötött, és tizenkét hónapos kamatperió-
dusokra 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 egyéb-
ként 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 helyi-
ségeiben 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 kamatfel-
árral 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 meg-

bízással (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 befizetésen-
ként 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, kamat-
módosítás, törlesztő részlet vagy törlesztési mód változtatása) esetén a szerződésmódosítással felmerülő adminiszt-
ratív 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 megfizetésé-
re 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 vonat-
kozó 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 Kölcsön-
szerződéshez 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 Köl-
csönre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

3.2.6 A Cofidis a dokumentum másolat készítésével, igazolások kiállításával, azok postázásával, illetve a Kölcsönszer-
ződésben vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeket meghaladóan az Adós részéről igényelt adminisztratív fel-
adatok 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 adósságkeze-
lési 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 vissza-
fizetését 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 kap-

csán a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával összefüggésben felmerülő postaköltséget a postai díjszabálynak megfe-
lelően az Adósra áthárítja.

3.3.2 Az Adós a szerződésszegéséből eredő költségek – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közremű-
ködő 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 tár-
saság, 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 át-
utalni, úgy az annak igazolásához szükséges, a Cofidisnél felmerülő postaköltségek kerülnek felszámításra, hogy 
az adott fizetési számla valóban az Adós nevén van. Ha a postai díjszabás változik, a Cofidis a költségnek az ak-
tuális – a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.

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 Köz-
ponti 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 ré-
szére, 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 kö-
vetően 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-mail-
ben 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 szer-
ződés lejártát, vagy megszűntét követő harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. Az Adós a kimuta-
tással 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 fizetésikötelezettség-
mentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu
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4.3 Az Adós öt évre visszamenőleg kimutatást kérhet – a kérés Cofidisszel történő közlését megelőző öt évre vonatko-
zóan – 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.

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/adós-
ságkezelési 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. 
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 beszedé-
si 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 kö-
telezettségeivel 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 ka-
matot, 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 válasz-
tása esetén az Adós köteles a „Közlemény” rovatban feltüntetni a Kölcsönszerződésének a Kölcsönszerződésén szerep-
lő 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 nyilat-
kozat 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 együt-
tesen: 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 Ál-
talános 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 Üzletsza-

bályzat 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 kötelezettségé nek 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 Kölcsönszer-
ződést 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 követelé-

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

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 Üzletsza-
bályzat, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.5 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Kölcsönszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egész-
ben nem követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.

9.6 A jelen Kölcsönszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Kölcsönszerző-
dés 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 2017. január 1-től igényelhető, 100 000 Ft összegre végződő hitelösszegű Fapados Kölcsön szerződésekre (a hitelkamat 0,57%-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 17,72 19,9 961 200 161 200

800 000 36 29 037 18,29 17,72 19,9 1 045 332 245 332

800 000 48 23 620 18,29 17,72 19,9 1 133 760 333 760

800 000 60 19 702 16,58 16,01 17,9 1 182 120 382 120

800 000 72 18 376 18,29 17,72 19,9 1 323 072 523 072

800 000 84 16 949 18,29 17,72 19,9 1 423 716 623 716

900 000 24 45 056 18,29 17,72 19,9 1 081 344 181 344

900 000 36 32 667 18,29 17,72 19,9 1 176 012 276 012

900 000 48 26 573 18,29 17,72 19,9 1 275 504 375 504

900 000 60 22 165 16,58 16,01 17,9 1 329 900 429 900

900 000 72 20 673 18,29 17,72 19,9 1 488 456 588 456

900 000 84 19 068 18,29 17,72 19,9 1 601 712 701 712

1 000 000 24 50 063 18,29 17,72 19,9 1 201 512 201 512

1 000 000 36 36 296 18,29 17,72 19,9 1 306 656 306 656

1 000 000 48 29 525 18,29 17,72 19,9 1 417 200 417 200

1 000 000 60 23 710 14,85 14,28 15,9 1 422 600 422 600
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Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)
Teljes visszafizetendő 

összeg (Ft)
Teljes hiteldíj (Ft)

1 000 000 72 22 491 17,44 16,87 18,9 1 619 352 619 352

1 000 000 84 21 186 18,29 17,72 19,9 1 779 624 779 624

1 000 000 96 19 897 18,29 17,72 19,9 1 910 112 910 112

1 100 000 24 55 069 18,29 17,72 19,9 1 321 656 221 656

1 100 000 36 39 926 18,29 17,72 19,9 1 437 336 337 336

1 100 000 48 32 478 18,29 17,72 19,9 1 558 944 458 944

1 100 000 60 27 090 16,58 16,01 17,9 1 625 400 525 400

1 100 000 72 24 740 17,44 16,87 18,9 1 781 280 681 280

1 100 000 84 23 305 18,29 17,72 19,9 1 957 620 857 620

1 100 000 96 21 887 18,29 17,72 19,9 2 101 152 1 001 152

1 200 000 24 60 075 18,29 17,72 19,9 1 441 800 241 800

1 200 000 36 43 556 18,29 17,72 19,9 1 568 016 368 016

1 200 000 48 35 430 18,29 17,72 19,9 1 700 640 500 640

1 200 000 60 29 553 16,58 16,01 17,9 1 773 180 573 180

1 200 000 72 26 989 17,44 16,87 18,9 1 943 208 743 208

1 200 000 84 25 423 18,29 17,72 19,9 2 135 532 935 532

1 200 000 96 23 877 18,29 17,72 19,9 2 292 192 1 092 192

1 300 000 24 65 082 18,29 17,72 19,9 1 561 968 261 968

1 300 000 36 47 185 18,29 17,72 19,9 1 698 660 398 660

1 300 000 48 38 383 18,29 17,72 19,9 1 842 384 542 384

1 300 000 60 32 016 16,58 16,01 17,9 1 920 960 620 960

1 300 000 72 29 238 17,44 16,87 18,9 2 105 136 805 136

1 300 000 84 27 542 18,29 17,72 19,9 2 313 528 1 013 528

1 300 000 96 25 867 18,29 17,72 19,9 2 483 232 1 183 232

1 400 000 24 70 088 18,29 17,72 19,9 1 682 112 282 112

1 400 000 36 50 815 18,29 17,72 19,9 1 829 340 429 340

1 400 000 48 41 335 18,29 17,72 19,9 1 984 080 584 080

1 400 000 60 34 478 16,58 16,01 17,9 2 068 680 668 680

1 400 000 72 31 487 17,44 16,87 18,9 2 267 064 867 064

1 400 000 84 29 661 18,29 17,72 19,9 2 491 524 1 091 524

1 400 000 96 27 856 18,29 17,72 19,9 2 674 176 1 274 176

1 500 000 24 75 094 18,29 17,72 19,9 1 802 256 302 256

1 500 000 36 53 166 16,58 16,01 17,9 1 913 976 413 976

1 500 000 48 42 957 16,58 16,01 17,9 2 061 936 561 936

1 500 000 60 35 564 14,85 14,28 15,9 2 133 840 633 840

1 500 000 72 33 019 16,58 16,01 17,9 2 377 368 877 368

1 500 000 84 30 291 16,58 16,01 17,9 2 544 444 1 044 444

1 500 000 96 29 846 18,29 17,72 19,9 2 865 216 1 365 216

1 600 000 24 80 100 18,29 17,72 19,9 1 922 400 322 400

1 600 000 36 56 711 16,58 16,01 17,9 2 041 596 441 596

1 600 000 48 45 821 16,58 16,01 17,9 2 199 408 599 408

1 600 000 60 37 935 14,85 14,28 15,9 2 276 100 676 100

1 600 000 72 35 220 16,58 16,01 17,9 2 535 840 935 840

1 600 000 84 32 310 16,58 16,01 17,9 2 714 040 1 114 040

1 600 000 96 31 836 18,29 17,72 19,9 3 056 256 1 456 256

1 700 000 24 85 107 18,29 17,72 19,9 2 042 568 342 568

1 700 000 36 60 255 16,58 16,01 17,9 2 169 180 469 180

1 700 000 48 48 685 16,58 16,01 17,9 2 336 880 636 880

1 700 000 60 40 306 14,85 14,28 15,9 2 418 360 718 360

1 700 000 72 37 421 16,58 16,01 17,9 2 694 312 994 312

1 700 000 84 34 330 16,58 16,01 17,9 2 883 720 1 183 720

1 700 000 96 33 826 18,29 17,72 19,9 3 247 296 1 547 296

1 800 000 24 90 113 18,29 17,72 19,9 2 162 712 362 712

1 800 000 36 63 799 16,58 16,01 17,9 2 296 764 496 764

1 800 000 48 51 549 16,58 16,01 17,9 2 474 352 674 352

1 800 000 60 42 677 14,85 14,28 15,9 2 560 620 760 620

1 800 000 72 39 623 16,58 16,01 17,9 2 852 856 1 052 856

1 800 000 84 36 349 16,58 16,01 17,9 3 053 316 1 253 316
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Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)
Teljes visszafizetendő 

összeg (Ft)
Teljes hiteldíj (Ft)

1 800 000 96 35 815 18,29 17,72 19,9 3 438 240 1 638 240

1 900 000 24 95 119 18,29 17,72 19,9 2 282 856 382 856

1 900 000 36 67 344 16,58 16,01 17,9 2 424 384 524 384

1 900 000 48 54 413 16,58 16,01 17,9 2 611 824 711 824

1 900 000 60 45 048 14,85 14,28 15,9 2 702 880 802 880

1 900 000 72 41 824 16,58 16,01 17,9 3 011 328 1 111 328

1 900 000 84 38 368 16,58 16,01 17,9 3 222 912 1 322 912

1 900 000 96 37 805 18,29 17,72 19,9 3 629 280 1 729 280

2 000 000 24 100 125 18,29 17,72 19,9 2 403 024 403 024

2 000 000 36 70 888 16,58 16,01 17,9 2 551 968 551 968

2 000 000 48 54 623 13,97 13,40 14,9 2 621 904 621 904

2 000 000 60 46 505 13,97 13,40 14,9 2 790 300 790 300

2 000 000 72 42 124 14,85 14,28 15,9 3 032 928 1 032 928

2 000 000 84 40 388 16,58 16,01 17,9 3 392 592 1 392 592

2 000 000 96 39 795 18,29 17,72 19,9 3 820 320 1 820 320

2 100 000 24 105 132 18,29 17,72 19,9 2 523 168 423 168

2 100 000 36 74 433 16,58 16,01 17,9 2 679 588 579 588

2 100 000 48 57 354 13,97 13,40 14,9 2 752 992 652 992

2 100 000 60 48 831 13,97 13,40 14,9 2 929 860 829 860

2 100 000 72 44 230 14,85 14,28 15,9 3 184 560 1 084 560

2 100 000 84 42 407 16,58 16,01 17,9 3 562 188 1 462 188

2 100 000 96 41 784 18,29 17,72 19,9 4 011 360 1 911 360

2 200 000 24 110 138 18,29 17,72 19,9 2 643 312 443 312

2 200 000 36 77 977 16,58 16,01 17,9 2 807 172 607 172

2 200 000 48 60 085 13,97 13,40 14,9 2 884 080 684 080

2 200 000 60 51 156 13,97 13,40 14,9 3 069 360 869 360

2 200 000 72 46 336 14,85 14,28 15,9 3 336 192 1 136 192

2 200 000 84 44 427 16,58 16,01 17,9 3 731 868 1 531 868

2 200 000 96 43 774 18,29 17,72 19,9 4 202 304 2 002 304

2 300 000 24 115 144 18,29 17,72 19,9 2 763 456 463 456

2 300 000 36 81 521 16,58 16,01 17,9 2 934 756 634 756

2 300 000 48 62 816 13,97 13,40 14,9 3 015 168 715 168

2 300 000 60 53 481 13,97 13,40 14,9 3 208 860 908 860

2 300 000 72 48 442 14,85 14,28 15,9 3 487 824 1 187 824

2 300 000 84 46 446 16,58 16,01 17,9 3 901 464 1 601 464

2 300 000 96 45 764 18,29 17,72 19,9 4 393 344 2 093 344

2 400 000 24 120 151 18,29 17,72 19,9 2 883 624 483 624

2 400 000 36 85 066 16,58 16,01 17,9 3 062 376 662 376

2 400 000 48 65 547 13,97 13,40 14,9 3 146 256 746 256

2 400 000 60 55 806 13,97 13,40 14,9 3 348 360 948 360

2 400 000 72 50 549 14,85 14,28 15,9 3 639 528 1 239 528

2 400 000 84 48 465 16,58 16,01 17,9 4 071 060 1 671 060

2 400 000 96 47 754 18,29 17,72 19,9 4 584 384 2 184 384

2 500 000 24 123 102 16,58 16,01 17,9 2 954 448 454 448

2 500 000 36 88 610 16,58 16,01 17,9 3 189 960 689 960

2 500 000 48 67 175 13,09 12,52 13,9 3 224 400 724 400

2 500 000 60 56 993 13,09 12,52 13,9 3 419 580 919 580

2 500 000 72 52 655 14,85 14,28 15,9 3 791 160 1 291 160

2 500 000 84 50 485 16,58 16,01 17,9 4 240 740 1 740 740

2 500 000 96 48 458 17,44 16,87 18,9 4 651 968 2 151 968

2 600 000 24 128 026 16,58 16,01 17,9 3 072 624 472 624

2 600 000 36 92 155 16,58 16,01 17,9 3 317 580 717 580

2 600 000 48 69 862 13,09 12,52 13,9 3 353 376 753 376

2 600 000 60 59 272 13,09 12,52 13,9 3 556 320 956 320

2 600 000 72 54 761 14,85 14,28 15,9 3 942 792 1 342 792

2 600 000 84 52 504 16,58 16,01 17,9 4 410 336 1 810 336

2 600 000 96 50 396 17,44 16,87 18,9 4 838 016 2 238 016

2 700 000 24 132 950 16,58 16,01 17,9 3 190 800 490 800
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Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)
Teljes visszafizetendő 

összeg (Ft)
Teljes hiteldíj (Ft)

2 700 000 36 95 699 16,58 16,01 17,9 3 445 164 745 164

2 700 000 48 72 549 13,09 12,52 13,9 3 482 352 782 352

2 700 000 60 61 552 13,09 12,52 13,9 3 693 120 993 120

2 700 000 72 56 867 14,85 14,28 15,9 4 094 424 1 394 424

2 700 000 84 54 524 16,58 16,01 17,9 4 580 016 1 880 016

2 700 000 96 52 335 17,44 16,87 18,9 5 024 160 2 324 160

2 800 000 24 137 874 16,58 16,01 17,9 3 308 976 508 976

2 800 000 36 96 853 14,85 14,28 15,9 3 486 708 686 708

2 800 000 48 72 771 11,30 10,73 11,9 3 493 008 693 008

2 800 000 60 57 522 8,56 7,99 8,9 3 451 320 651 320

2 800 000 72 56 334 13,09 12,52 13,9 4 056 120 1 256 120

2 800 000 84 53 791 14,85 14,28 15,9 4 518 444 1 718 444

2 800 000 96 52 840 16,58 16,01 17,9 5 072 640 2 272 640

2 900 000 24 142 798 16,58 16,01 17,9 3 427 152 527 152

2 900 000 36 100 312 14,85 14,28 15,9 3 611 232 711 232

2 900 000 48 75 370 11,30 10,73 11,9 3 617 760 717 760

2 900 000 60 59 577 8,56 7,99 8,9 3 574 620 674 620

2 900 000 72 58 346 13,09 12,52 13,9 4 200 912 1 300 912

2 900 000 84 55 712 14,85 14,28 15,9 4 679 808 1 779 808

2 900 000 96 54 727 16,58 16,01 17,9 5 253 792 2 353 792

3 000 000 24 147 722 16,58 16,01 17,9 3 545 328 545 328

3 000 000 36 103 771 14,85 14,28 15,9 3 735 756 735 756

3 000 000 48 77 969 11,30 10,73 11,9 3 742 512 742 512

3 000 000 60 61 631 8,56 7,99 8,9 3 697 860 697 860

3 000 000 72 60 358 13,09 12,52 13,9 4 345 776 1 345 776

3 000 000 84 57 633 14,85 14,28 15,9 4 841 172 1 841 172

3 000 000 96 56 615 16,58 16,01 17,9 5 435 040 2 435 040

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 idő-
pontja 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 maxi-
mális 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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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 tevé-
kenységi 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 lét-
rejöttéről, 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 Köl-
csönszerződést 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 Köl-
csönszerződéstől, 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 köl-
csön lehívásának időpontjától a  visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Kölcsönszerződés szerint megállapított 
Hitelkamatot a Cofidis fizetési számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvé-
nyesítettnek 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 fu-

tamidejére 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 tör-

lesztő 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  elő-
törlesztési 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 idő-
szak (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 esedé-
kesség 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 befize-
tés 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 csök-
kentésével, amelynek megtörténtéről az Adóst írásban tájékoztatja. Ha az Adós nem jelezte előre a szándékát legké-
sőbb 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 an-

nuitásos 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 jegy-
banki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. 

3.1.3 A Hitelkamat a tizenkét hónapos BUBOR-hoz, mint referenciakamathoz kötött, és tizenkét hónapos kamatperió-
dusokra 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 egyéb-
ként 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 helyi-
ségeiben 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 kamatfel-
árral 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 meg-

bízással (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 befizetésen-
ként 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, kamat-
módosítás, törlesztő részlet vagy törlesztési mód változtatása) esetén a szerződésmódosítással felmerülő adminiszt-
ratív 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 megfizetésé-
re 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 vonat-
kozó 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 Kölcsön-
szerződéshez 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 Köl-
csönre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

3.2.6 A Cofidis a dokumentum másolat készítésével, igazolások kiállításával, azok postázásával, illetve a Kölcsönszer-
ződésben vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeket meghaladóan az Adós részéről igényelt adminisztratív fel-
adatok 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 adósságkeze-
lési 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 vissza-
fizetését 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 kap-

csán a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával összefüggésben felmerülő postaköltséget a postai díjszabálynak megfe-
lelően az Adósra áthárítja.

3.3.2 Az Adós a szerződésszegéséből eredő költségek – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közremű-
ködő 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 tár-
saság, 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 át-
utalni, úgy az annak igazolásához szükséges, a Cofidisnél felmerülő postaköltségek kerülnek felszámításra, hogy 
az adott fizetési számla valóban az Adós nevén van. Ha a postai díjszabás változik, a Cofidis a költségnek az ak-
tuális – a költség felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.

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 Köz-
ponti 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 ré-
szére, 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 kö-
vetően 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-mail-
ben 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 szer-
ződés lejártát, vagy megszűntét követő harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. Az Adós a kimuta-
tással 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 fizetésikötelezettség-
mentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu
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4.3 Az Adós öt évre visszamenőleg kimutatást kérhet – a kérés Cofidisszel történő közlését megelőző öt évre vonatko-
zóan – 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.

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/adós-
ságkezelési 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. 
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 beszedé-
si 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 kö-
telezettségeivel 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 ka-
matot, 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 válasz-
tása esetén az Adós köteles a „Közlemény” rovatban feltüntetni a Kölcsönszerződésének a Kölcsönszerződésén szerep-
lő 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 nyilat-
kozat 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 együt-
tesen: 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 Ál-
talános 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 Üzletsza-

bályzat 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 kötelezettségé nek 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 Kölcsönszer-
ződést 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 követelé-

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

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 Üzletsza-
bályzat, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.5 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Kölcsönszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egész-
ben nem követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.

9.6 A jelen Kölcsönszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Kölcsönszerző-
dés 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 2017. január 1-től igényelhető, 100 000 Ft összegre végződő hitelösszegű Fapados Kölcsön szerződésekre (a hitelkamat 0,57%-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 17,72 19,9 961 200 161 200

800 000 36 29 037 18,29 17,72 19,9 1 045 332 245 332

800 000 48 23 620 18,29 17,72 19,9 1 133 760 333 760

800 000 60 19 702 16,58 16,01 17,9 1 182 120 382 120

800 000 72 18 376 18,29 17,72 19,9 1 323 072 523 072

800 000 84 16 949 18,29 17,72 19,9 1 423 716 623 716

900 000 24 45 056 18,29 17,72 19,9 1 081 344 181 344

900 000 36 32 667 18,29 17,72 19,9 1 176 012 276 012

900 000 48 26 573 18,29 17,72 19,9 1 275 504 375 504

900 000 60 22 165 16,58 16,01 17,9 1 329 900 429 900

900 000 72 20 673 18,29 17,72 19,9 1 488 456 588 456

900 000 84 19 068 18,29 17,72 19,9 1 601 712 701 712

1 000 000 24 50 063 18,29 17,72 19,9 1 201 512 201 512

1 000 000 36 36 296 18,29 17,72 19,9 1 306 656 306 656

1 000 000 48 29 525 18,29 17,72 19,9 1 417 200 417 200

1 000 000 60 23 710 14,85 14,28 15,9 1 422 600 422 600



3/5

Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)
Teljes visszafizetendő 

összeg (Ft)
Teljes hiteldíj (Ft)

1 000 000 72 22 491 17,44 16,87 18,9 1 619 352 619 352

1 000 000 84 21 186 18,29 17,72 19,9 1 779 624 779 624

1 000 000 96 19 897 18,29 17,72 19,9 1 910 112 910 112

1 100 000 24 55 069 18,29 17,72 19,9 1 321 656 221 656

1 100 000 36 39 926 18,29 17,72 19,9 1 437 336 337 336

1 100 000 48 32 478 18,29 17,72 19,9 1 558 944 458 944

1 100 000 60 27 090 16,58 16,01 17,9 1 625 400 525 400

1 100 000 72 24 740 17,44 16,87 18,9 1 781 280 681 280

1 100 000 84 23 305 18,29 17,72 19,9 1 957 620 857 620

1 100 000 96 21 887 18,29 17,72 19,9 2 101 152 1 001 152

1 200 000 24 60 075 18,29 17,72 19,9 1 441 800 241 800

1 200 000 36 43 556 18,29 17,72 19,9 1 568 016 368 016

1 200 000 48 35 430 18,29 17,72 19,9 1 700 640 500 640

1 200 000 60 29 553 16,58 16,01 17,9 1 773 180 573 180

1 200 000 72 26 989 17,44 16,87 18,9 1 943 208 743 208

1 200 000 84 25 423 18,29 17,72 19,9 2 135 532 935 532

1 200 000 96 23 877 18,29 17,72 19,9 2 292 192 1 092 192

1 300 000 24 65 082 18,29 17,72 19,9 1 561 968 261 968

1 300 000 36 47 185 18,29 17,72 19,9 1 698 660 398 660

1 300 000 48 38 383 18,29 17,72 19,9 1 842 384 542 384

1 300 000 60 32 016 16,58 16,01 17,9 1 920 960 620 960

1 300 000 72 29 238 17,44 16,87 18,9 2 105 136 805 136

1 300 000 84 27 542 18,29 17,72 19,9 2 313 528 1 013 528

1 300 000 96 25 867 18,29 17,72 19,9 2 483 232 1 183 232

1 400 000 24 70 088 18,29 17,72 19,9 1 682 112 282 112

1 400 000 36 50 815 18,29 17,72 19,9 1 829 340 429 340

1 400 000 48 41 335 18,29 17,72 19,9 1 984 080 584 080

1 400 000 60 34 478 16,58 16,01 17,9 2 068 680 668 680

1 400 000 72 31 487 17,44 16,87 18,9 2 267 064 867 064

1 400 000 84 29 661 18,29 17,72 19,9 2 491 524 1 091 524

1 400 000 96 27 856 18,29 17,72 19,9 2 674 176 1 274 176

1 500 000 24 75 094 18,29 17,72 19,9 1 802 256 302 256

1 500 000 36 53 166 16,58 16,01 17,9 1 913 976 413 976

1 500 000 48 42 957 16,58 16,01 17,9 2 061 936 561 936

1 500 000 60 35 564 14,85 14,28 15,9 2 133 840 633 840

1 500 000 72 33 019 16,58 16,01 17,9 2 377 368 877 368

1 500 000 84 30 291 16,58 16,01 17,9 2 544 444 1 044 444

1 500 000 96 29 846 18,29 17,72 19,9 2 865 216 1 365 216

1 600 000 24 80 100 18,29 17,72 19,9 1 922 400 322 400

1 600 000 36 56 711 16,58 16,01 17,9 2 041 596 441 596

1 600 000 48 45 821 16,58 16,01 17,9 2 199 408 599 408

1 600 000 60 37 935 14,85 14,28 15,9 2 276 100 676 100

1 600 000 72 35 220 16,58 16,01 17,9 2 535 840 935 840

1 600 000 84 32 310 16,58 16,01 17,9 2 714 040 1 114 040

1 600 000 96 31 836 18,29 17,72 19,9 3 056 256 1 456 256

1 700 000 24 85 107 18,29 17,72 19,9 2 042 568 342 568

1 700 000 36 60 255 16,58 16,01 17,9 2 169 180 469 180

1 700 000 48 48 685 16,58 16,01 17,9 2 336 880 636 880

1 700 000 60 40 306 14,85 14,28 15,9 2 418 360 718 360

1 700 000 72 37 421 16,58 16,01 17,9 2 694 312 994 312

1 700 000 84 34 330 16,58 16,01 17,9 2 883 720 1 183 720

1 700 000 96 33 826 18,29 17,72 19,9 3 247 296 1 547 296

1 800 000 24 90 113 18,29 17,72 19,9 2 162 712 362 712

1 800 000 36 63 799 16,58 16,01 17,9 2 296 764 496 764

1 800 000 48 51 549 16,58 16,01 17,9 2 474 352 674 352

1 800 000 60 42 677 14,85 14,28 15,9 2 560 620 760 620

1 800 000 72 39 623 16,58 16,01 17,9 2 852 856 1 052 856

1 800 000 84 36 349 16,58 16,01 17,9 3 053 316 1 253 316
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Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)
Teljes visszafizetendő 

összeg (Ft)
Teljes hiteldíj (Ft)

1 800 000 96 35 815 18,29 17,72 19,9 3 438 240 1 638 240

1 900 000 24 95 119 18,29 17,72 19,9 2 282 856 382 856

1 900 000 36 67 344 16,58 16,01 17,9 2 424 384 524 384

1 900 000 48 54 413 16,58 16,01 17,9 2 611 824 711 824

1 900 000 60 45 048 14,85 14,28 15,9 2 702 880 802 880

1 900 000 72 41 824 16,58 16,01 17,9 3 011 328 1 111 328

1 900 000 84 38 368 16,58 16,01 17,9 3 222 912 1 322 912

1 900 000 96 37 805 18,29 17,72 19,9 3 629 280 1 729 280

2 000 000 24 100 125 18,29 17,72 19,9 2 403 024 403 024

2 000 000 36 70 888 16,58 16,01 17,9 2 551 968 551 968

2 000 000 48 54 623 13,97 13,40 14,9 2 621 904 621 904

2 000 000 60 46 505 13,97 13,40 14,9 2 790 300 790 300

2 000 000 72 42 124 14,85 14,28 15,9 3 032 928 1 032 928

2 000 000 84 40 388 16,58 16,01 17,9 3 392 592 1 392 592

2 000 000 96 39 795 18,29 17,72 19,9 3 820 320 1 820 320

2 100 000 24 105 132 18,29 17,72 19,9 2 523 168 423 168

2 100 000 36 74 433 16,58 16,01 17,9 2 679 588 579 588

2 100 000 48 57 354 13,97 13,40 14,9 2 752 992 652 992

2 100 000 60 48 831 13,97 13,40 14,9 2 929 860 829 860

2 100 000 72 44 230 14,85 14,28 15,9 3 184 560 1 084 560

2 100 000 84 42 407 16,58 16,01 17,9 3 562 188 1 462 188

2 100 000 96 41 784 18,29 17,72 19,9 4 011 360 1 911 360

2 200 000 24 110 138 18,29 17,72 19,9 2 643 312 443 312

2 200 000 36 77 977 16,58 16,01 17,9 2 807 172 607 172

2 200 000 48 60 085 13,97 13,40 14,9 2 884 080 684 080

2 200 000 60 51 156 13,97 13,40 14,9 3 069 360 869 360

2 200 000 72 46 336 14,85 14,28 15,9 3 336 192 1 136 192

2 200 000 84 44 427 16,58 16,01 17,9 3 731 868 1 531 868

2 200 000 96 43 774 18,29 17,72 19,9 4 202 304 2 002 304

2 300 000 24 115 144 18,29 17,72 19,9 2 763 456 463 456

2 300 000 36 81 521 16,58 16,01 17,9 2 934 756 634 756

2 300 000 48 62 816 13,97 13,40 14,9 3 015 168 715 168

2 300 000 60 53 481 13,97 13,40 14,9 3 208 860 908 860

2 300 000 72 48 442 14,85 14,28 15,9 3 487 824 1 187 824

2 300 000 84 46 446 16,58 16,01 17,9 3 901 464 1 601 464

2 300 000 96 45 764 18,29 17,72 19,9 4 393 344 2 093 344

2 400 000 24 120 151 18,29 17,72 19,9 2 883 624 483 624

2 400 000 36 85 066 16,58 16,01 17,9 3 062 376 662 376

2 400 000 48 65 547 13,97 13,40 14,9 3 146 256 746 256

2 400 000 60 55 806 13,97 13,40 14,9 3 348 360 948 360

2 400 000 72 50 549 14,85 14,28 15,9 3 639 528 1 239 528

2 400 000 84 48 465 16,58 16,01 17,9 4 071 060 1 671 060

2 400 000 96 47 754 18,29 17,72 19,9 4 584 384 2 184 384

2 500 000 24 123 102 16,58 16,01 17,9 2 954 448 454 448

2 500 000 36 88 610 16,58 16,01 17,9 3 189 960 689 960

2 500 000 48 67 175 13,09 12,52 13,9 3 224 400 724 400

2 500 000 60 56 993 13,09 12,52 13,9 3 419 580 919 580

2 500 000 72 52 655 14,85 14,28 15,9 3 791 160 1 291 160

2 500 000 84 50 485 16,58 16,01 17,9 4 240 740 1 740 740

2 500 000 96 48 458 17,44 16,87 18,9 4 651 968 2 151 968

2 600 000 24 128 026 16,58 16,01 17,9 3 072 624 472 624

2 600 000 36 92 155 16,58 16,01 17,9 3 317 580 717 580

2 600 000 48 69 862 13,09 12,52 13,9 3 353 376 753 376

2 600 000 60 59 272 13,09 12,52 13,9 3 556 320 956 320

2 600 000 72 54 761 14,85 14,28 15,9 3 942 792 1 342 792

2 600 000 84 52 504 16,58 16,01 17,9 4 410 336 1 810 336

2 600 000 96 50 396 17,44 16,87 18,9 4 838 016 2 238 016

2 700 000 24 132 950 16,58 16,01 17,9 3 190 800 490 800
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Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Törlesztőrészlet (Ft) Kamatláb (%) Kamatfelár (%) THM (%)
Teljes visszafizetendő 

összeg (Ft)
Teljes hiteldíj (Ft)

2 700 000 36 95 699 16,58 16,01 17,9 3 445 164 745 164

2 700 000 48 72 549 13,09 12,52 13,9 3 482 352 782 352

2 700 000 60 61 552 13,09 12,52 13,9 3 693 120 993 120

2 700 000 72 56 867 14,85 14,28 15,9 4 094 424 1 394 424

2 700 000 84 54 524 16,58 16,01 17,9 4 580 016 1 880 016

2 700 000 96 52 335 17,44 16,87 18,9 5 024 160 2 324 160

2 800 000 24 137 874 16,58 16,01 17,9 3 308 976 508 976

2 800 000 36 96 853 14,85 14,28 15,9 3 486 708 686 708

2 800 000 48 72 771 11,30 10,73 11,9 3 493 008 693 008

2 800 000 60 57 522 8,56 7,99 8,9 3 451 320 651 320

2 800 000 72 56 334 13,09 12,52 13,9 4 056 120 1 256 120

2 800 000 84 53 791 14,85 14,28 15,9 4 518 444 1 718 444

2 800 000 96 52 840 16,58 16,01 17,9 5 072 640 2 272 640

2 900 000 24 142 798 16,58 16,01 17,9 3 427 152 527 152

2 900 000 36 100 312 14,85 14,28 15,9 3 611 232 711 232

2 900 000 48 75 370 11,30 10,73 11,9 3 617 760 717 760

2 900 000 60 59 577 8,56 7,99 8,9 3 574 620 674 620

2 900 000 72 58 346 13,09 12,52 13,9 4 200 912 1 300 912

2 900 000 84 55 712 14,85 14,28 15,9 4 679 808 1 779 808

2 900 000 96 54 727 16,58 16,01 17,9 5 253 792 2 353 792

3 000 000 24 147 722 16,58 16,01 17,9 3 545 328 545 328

3 000 000 36 103 771 14,85 14,28 15,9 3 735 756 735 756

3 000 000 48 77 969 11,30 10,73 11,9 3 742 512 742 512

3 000 000 60 61 631 8,56 7,99 8,9 3 697 860 697 860

3 000 000 72 60 358 13,09 12,52 13,9 4 345 776 1 345 776

3 000 000 84 57 633 14,85 14,28 15,9 4 841 172 1 841 172

3 000 000 96 56 615 16,58 16,01 17,9 5 435 040 2 435 040

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 idő-
pontja 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 maxi-
mális 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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TÁJÉKOZTATÓ
A COFIDISTŐL IGÉNYELHETŐ AMORTIZÁLÓ, „FAPADOS KÖLCSÖN” ÉS „COFIDIS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL” HITELTERMÉKEKHEZ  

KAPCSOLÓDÓ HITELFEDEZETI CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL, A BIZTOSÍTÓRÓL ÉS A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐRŐL  
(REF. 16.36.60 – 05/2017)

A jelen terméktájékozató összefoglalja a Cofidis Magyarországi Fióktelepétől igényelhető amortizáló, „Fapados 
Kölcsön” és „Cofidis Adósságrendező Hitel” hiteltermékekhez kapcsolódóan szabadon igényelhető hitelfedeze-
ti biztosítási szolgáltatások legfontosabb feltételeit, valamint a Biztosítóra és a Biztosítáközvetítőre vonatkozó 
legfontosabb tudnivalókat. A hitelfedezeti szolgáltatások célja annak a biztosítása, hogy a Biztosított tartozása 
megfizetése kerüljön a Cofidis felé a biztosított halála, baleseti halála, teljes és végleges munkaképesség-csök-
kenése esetén, valamint annak biztosítása, hogy a havi törlesztőrészletek megfizetésre kerüljenek a biztosított 
ideiglenes teljes keresőképtelensége, illetve munkanélkülisége esetén. 

Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a tájékoztatót és a részletes Általános Biztosítási Feltételeket, hogy 
megtudja, milyen szolgáltatásokat nyújt a hitelfedezeti biztosítás, és melyek azok az esetek, amikor a Biztosító 
nem visel vagy csak korlátozottan visel kockázatot, illetve mentesül a szolgáltatás teljesítése alól. Jelen tájékoz-
tató nem képezi a biztosítási szerződés részét, a jelen tájékoztató és az Általános Biztosítási Feltételek közötti 
eltérés esetén az Általános Biztosítási Feltételek tartalma irányadó.

1. A BIZTOSÍTOTT, A KEDVEZMÉNYEZETT ÉS A SZERZŐDŐ FÉL
A „Halál”, „Baleseti Halál” és „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” és „Ideiglenes Teljes Keresőkép-
telenség” kockázatokkal kapcsolatban Biztosító az ACM VIE SA 646.318.240,- € alaptőkével rendelkező francia 
részvénytársaság (székhely/kapcsolattartás címe: 34 rue du Wacken, 67906 STRASBOURG Cedex 09 Francia-
ország). A „Foglalkoztatása Megszűnése” kockázatokkal kapcsolatban Biztosító az ACM IARD SA 194 535 776 
€ alaptőkével rendelkező francia részvénytársaság (székhely/kapcsolattartás címe: 34 rue du Wacken, 67906 
STRASBOURG Cedex 09 Franciaország).
A Biztosítóval kötött Csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés Szerződő Fele a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 
(székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.).
A Biztosított a Hitelfelvevő, akinek a hitelszerződése hatályba lépett, és szóbeli vagy írásbeli Csatlakozási Nyi-
latkozatával hozzájárult ahhoz, hogy a  Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés hatálya rá biztosítottként 
kiterjedjen.

2. A BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK ÉS TARTAM
A biztosítási jogviszony kezdete az írásbeli Csatlakozási Nyilatkozat Cofidis részére történő kézbesítését követő 
nap 0:00 órája; szóbeli Csatlakozási Nyilatkozat esetén a Csatlakozási Nyilatkozat megtételét és rögzítését kö-
vető nap 0:00 órája. A biztosítási jogviszony tartama a Hitelszerződés tartamával megegyezik, ezen belül is azon 
időtartamhoz igazodik, amely alatt a Biztosítottnak kölcsöntartozása áll fenn a Cofidis felé. A biztosítási időszak 
a (nem-naptári) hónap, amennyiben az Általános Biztosítási Feltételek máshol, másként nem rendelkeznek. 

3. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE
A Biztosító kockázatviselésének a kezdete a biztosítási jogviszony létrejöttéről küldött írásbeli Visszaigazolás kéz-
hezvételétől számított 31. nap, az első biztosítási díj megfizetésétől függő hatállyal. Ez alól kivétel, ha a Biztosított 
a Csatlakozási Nyilatkozatban kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a Biztosító kockázatviselése kezdődjön meg a biz-
tosítási jogviszony létrejöttével egyidejűleg, az első biztosítási díj megfizetésétől függő hatállyal.
A fenti főszabálytól eltérően a „Foglalkoztatás Megszűnése” kockázat tekintetében a Biztosító kockázatviselése csak 
a biztosítási jogviszony kezdetét követő 60 napos fedezet nélküli időszak lejártát követően kezdődik.

4. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK ÉS A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA 
A biztosítás az alábbi kockázatokra terjed ki:

Biztosítási csomag Fedezett kockázat

Szimpla (65 év alatti Biztosítottaknak) Halál

Extra (65 év alatti Biztosítottaknak)
Halál; Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés; Ideiglenes Teljes 
Keresőképtelenség, Foglalkoztatás Megszűnése

Silver (60. évnél idősebb, de 80. évnél 
fiatalabb Biztosítottaknak)

75 éves korig: Halál; 75 év felett: Baleseti Halál

Az egyes kockázatok az alábbi biztosítási eseményekre terjednek ki. A Biztosító a biztosítási összeg egészét minden 
esetben közvetlenül a kedvezményezett részére fizeti meg.

Biztosítási Esemény Biztosítási Szolgáltatás

Halál: 

A Biztosító megfizeti a Biztosítottnak a Cofidisszel szemben a Biztosítási 
Esemény bekövetkezésének napján fennálló tartozását.

Baleseti Halál

Teljes és Végleges Munkaképesség-
Csökkenés: A rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése szerint "E" 
kategoriájú állapot.

Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség: 
megszakítás nélküli 60 napos 
keresőképtelen állapot. 

A Biztosító megfizeti a Biztosítottnak a Cofidis felé a Biztosítási Esemény 
bekövetkezésének a napján fennálló tartozásának azon törlesztőrészleteit, 
amelyek törlesztése a várakozási időszak lejártát követően esedékesek, 
káreseményenként legfeljebb 12 hónapon keresztül. 

Várakozási Időszak („önrész”) a Biztosítási Esemény bekövetkeztétől szá-
mított 60. napig terjedő időtartam.

Foglalkoztatás Megszűnése:  
a Biztosított munkaviszonyá-
nak megszűnése a munkáltató 
működésével összefüggő okból 
történő munkáltatói felmondása 
vagy a munkáltató jogutód nélküli 
megszűnése következtében

A Biztosító megfizeti a Biztosítottnak a Cofidisszel szemben a Biztosítási 
Esemény bekövetkezésének napján tartozásának azon törlesztőrészleteit, 
amelyek a  Várakozási Időszak leteltét követően esedékesek, káresemé-
nyenként legfeljebb 12 hónapon keresztül, de összesen legfeljebb 24 hó-
napon keresztül a Hitelszerződés teljes időtartama alatt, a Biztosítási Ese-
mények számától függetlenül.

A Várakozási Időszak („önrész”) a Biztosítási esemény bekövetkezte és 
az Álláskeresők Ellátása folyósításának kezdetét követő 60. nap közötti 
időtartam.

5.  A DÍJFIZETÉS, DÍJMÓDOSÍTÁS
A Biztosított által a Szerződő Fél részére fizetendő biztosítási díj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, 
azon felül fizetendő. Mértéke a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének alábbi része:

Silver 9,88%

Extra 7,99%

Szimpla 5,35%

A Biztosító jogosult a biztosítási díj mértékét évente egyoldalúan módosítani a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási 
Szerződésben meghatározott esetekben. 
A biztosításközvetítő, egyben Szerződő Fél a fentieken túlmenően nem jogosult a Biztosítottól biztosítási díjat átvenni, 
vagy a Biztosítótól a Biztosítottnak járó összeg kifizetésében közreműködni.

6.  A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI, A SZERZŐDÉSFELMONDÁS FELTÉTELEI
A Biztosított távértékesítés esetén a Visszaigazolás kézhezvételétől számított 30 napon belül jogosult a Biztosítotti 
jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. Ha a  Biztosító kockázatviselése ezt megelőzően megkezdődött, akkor 
a  Biztosított nem jogosult a  felmondás hatályosulásáig járó biztosítási díj visszakövetelésére, illetve köteles ezt 
az összeget biztosítási díj jogcímén a Szerződő Fél részére megfizetni.
A Biztosított a Biztosítotti jogviszonyt indokolás nélkül felmondhatja a felmondás Cofidis általi kézhetvételét követő, 
biztosítási díjat tartalmazó havi hiteltörlesztési részlet esedékességének napjával. 
A szerződés megszűnésének egyéb eseteit a Biztosítási feltételek 5. pontja tartalmazza.

7. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSÉNEK FELTÉTELEI, AZ ALKALMAZOTT KIZÁRÁSOK
Azokat az eseteket, amikor a Biztosító részben vagy egészben mentesül a biztosítási szolgáltatások teljesítése alól, 
vagy amelyek esetében a Biztosító kockázatviselése kizárt, a Biztosítási feltételek 5.2 pontja tartalmazza. 

8. IRÁNYADÓ JOG, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A Biztosított és a Biztosító, illetve a Biztosított és a Szerződő fél közötti szerződéses jogviszonyra a magyar jog irány-
adó. A biztosítottak adatait a Biztosító az Általános Biztosítási feltételek 15. pontjában meghatározott szervezetek ré-
szére továbbíthatja. Az adózással kapcsolatos szabályokat az Általános Biztosítási feltételek 13. pontja tartalmazza.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu

E ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK, 
BIZTOSÍTÁSI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 
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1. A BIZTOSÍTÓ
A „Halál”, „Baleseti Halál” és „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” és „Ideiglenes Teljes Keresőkép-
telenség” kockázatokkal kapcsolatban Biztosító az ACM VIE SA 623 998 448 € alaptőkével rendelkező francia 
részvénytársaság (székhely/kapcsolattartás címe: 34 rue du Wacken, 67906 STRASBOURG Cedex 09 Franciaor-
szág). A „Foglalkoztatása Megszűnése” kockázatokkal kapcsolatban Biztosító az ACM IARD SA 194 535 776 € 
alaptőkével rendelkező francia részvénytársaság (székhely/kapcsolattartás címe: 34 rue du Wacken, 67906 
STRASBOURG Cedex 09 Franciaország).
Mind az ACM VIE SA, mind pedig az ACM IARD SA (a továbbiakban együtt „Biztosító”) a saját nevében jár el. Fel-
ügyeleti hatóságuk az Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution („’ACPR”, székhely: 61, rue Taitbout, 75436 
Párizs Cedex 09 Franciaország). A Biztosító a fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló jelentést minden 
évben a www.rapportannuelacm.fr honlapon teszi közzé. 

2.  A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ
A biztosításközvetítő a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.), amely függő 
biztosításközvetítőként jár el. A Cofidis és anyavállalata, a Cofidis France, kizárólagosan jogosultak a Biztosítók hitel-
biztosításai közvetítésére, és biztosításközvetítői minőségben be vannak jegyezve a l’Organisme pour le Registre des 
Intermédiaires en Assurance (ORIAS) elnevezésű francia felügyeleti szerv által vezetett biztosításközvetítői nyilván-
tartásba 07023493 sz. alatt, illetve a Magyar Nemzeti Bank által vezetett nyilvántartásba 22196796 sz. alatt, amely 
az ORIAS és az MNB honlapján érhető el (www.orias.fr, www.mnb.hu). 
A Cofidis az ACM VIE SA és az ACM IARD SA Biztosítók nevében jogosult eljárni, az Általános Biztosítási Feltételekben 
megjelölt körben és az alábbi biztosítási termékek közvetítésére van jogosultsága: hitelbiztosítás.
A fenti termékek közvetítése és a  vonatkozó Általános Biztosítási Feltételek keretein belül a  Cofidist a  Biztosító 
teljeskörű képviseleti jogosultsággal ruházta fel, a Cofidis jogosult a Biztosító nevében visszaigazolni a biztosítási 
szerződés hatályának a Biztosítottra történő kiterjesztését.
A Cofidis, mint biztosításközvetítő biztosításközvetítői tevékenysége során okozott kár vagy sérelemdíj megfizetésért 
a Biztosító áll helyt. 
A Cofidis, mint függő biztosításközvetítő a  közvetítés során nem jogosult díjat vagy dijelőleget átvenni, valamint 
a Biztosítótól a biztosítottaknak járó összeget előzetesen átvenni. 
A Biztosító anyavállalata közvetve, a Groupe des Assurances du Crédit Mutuel anyavállalatán, a Banque Fédérative 
du Crédit Mutuel társaságon keresztül minősített, több mint 10% befolyással rendelkezik a Biztosításközvetítőben. 
A Biztosított a Biztosító vagy a Cofidis magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát 
szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, tele-

faxon, elektronikus levélben) nyújthatja be a Biztosító részére, a Cofidis közvetítésével, illetve a Cofidis részére 
az alábbi elérhetőségeken:
Cofidis Magyarországi Fióktelepének Ügyfélszolgálata
Cím: 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140.
Telefon: 06-1-354-5000
Email: infohu@cofidis.hu
Ügyfélfogadási idő: személyesen  Hétfő, Kedd és Csütörtöki munkanapokon 08.00 és 16.30 között, Szerdán 08.00 és 
18.00 között, Pénteken: 08.00 és 16.00 között. 
A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra a panasz befogadásától számítva 30 naptári nap áll a Cofidis rendel-
kezésére. A Cofidis a panasz kivizsgálását követően írásbeli válaszban megküldi az indoklással ellátott álláspontját. 
A panaszkezeléssel kapcsolatos bővebb tájékoztatót talál a http://www.cofidis.hu/panaszkezeles oldalon elérhető 
Panaszkezelési Tájékoztatóban.
A Biztosított továbbá panaszával, illetve panasza elutasítása esetén az alábbi szervezetekhez fordulhat. 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény szerinti a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi 
ellenőrzési eljárást kezdeményezhet a következő elérhetőségen:
– Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ:
Honlap: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777. 
Telefon: +36 80 203 776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu 
A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és an-
nak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, avagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 
kezdeményezheti a következő elérhetőségen:
– Pénzügyi Békéltető Testület:
Honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes
Levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf. 172.
Székhely (ügyfélszolgálat): 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 80 203 776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
A fentieken túlmenően a Biztosított igényének érvényesítése érdekében bírósági eljárást indíthat.

A BIZTOSÍTÓ ÉS A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ  
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA
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1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri, nem előrelátható külső hatás, amely a sérült akaratától függetle-
nül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be a Biztosítotti jogviszony fennállása alatt. 
Biztosító: a „Halál”, „Baleseti Halál” és „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” és „Ideiglenes Teljes Kereső-
képtelenség” kockázatokkal kapcsolatban az ACM VIE SA 646 318 240 € alaptőkével rendelkező francia részvénytársa-
ság (székhely/kapcsolattartás címe: 34 rue du Wacken, 67906 STRASBOURG Cedex 09 Franciaország). 
A „Foglalkoztatása Megszűnése” kockázatokkal kapcsolatban Biztosító az ACM IARD SA 194 535 776 € alaptőkével 
rendelkező francia részvénytársaság (székhely/kapcsolattartás címe: 34 rue du Wacken, 67906 STRASBOURG Cedex 
09 Franciaország).
Biztosított: a  természetes személy Hitelfelvevő, akinek a  Cofidisszel kötött hitelszerződése hatályba lépett, és 
szóbeli (telefonos) vagy írásbeli Csatlakozási Nyilatkozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Cofidis mint szerződő által 
megkötött Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés hatálya rá biztosítottként kiterjedjen.
Cofidis: a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.).
Csatlakozási Nyilatkozat: a Biztosított írásban vagy távértékesítés keretében telefonon megtett és azonosítható 
módon rögzített szóbeli nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerző-
dés hatálya rá biztosítottként kiterjedjen.
Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés: a Cofidis és a Biztosító között létrejött csoportos hitelfedezeti biz-
tosítási szerződés, és az annak elválaszthatatlan részét képező 2.009.164 számú általános szerződési feltételek.
Hitelfelvevő: a Hitelszerződés adósa, ide nem értve a Társigénylő adóstársat.
Hitelszerződés: a Biztosított, mint adós és a Cofidis, mint hitelező között létrejött hitelszerződés.
Hiteltartozás: a Biztosított Cofidisszel szemben a Hitelszerződés alapján a Biztosítási esemény bekövetkeztekor 
fennálló tartozása.
Keresőképtelen állapot: ha a Biztosított (a) betegsége vagy balesete miatt munkáját nem tudja ellátni; (c) fekvő-
beteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének vagy balesetének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül. 
Kedvezményezett: a Biztosítóval kötött Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási szerződés Kedvezményezettje a Cofidis. 
Álláskeresők Ellátása: álláskeresési járadék, álláskeresési segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, avagy 
a helyükbe a jövőben lépő hasonló pénzbeli ellátás. 
Szerződő Fél: a Biztosítóval kötött Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási szerződés Szerződő Fele a Cofidis. 
Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés: olyan jelentős egészségkárosodás, amelynek következményé-
ben az  egészségi állapot 1–30% között van és az  illető orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak 
segítséggel képes, és ezért a rehabilitációs szakigazgatási szerv komplex minősítése szerint „E” kategoriába sorolt
Törlesztőrészlet: hitelszerződés alapján a Biztosítási esemény bekövetkeztekor fennálló törlesztő részlet.
Visszaigazolás: a Cofidis által – a Biztosító képviseletében, erre irányuló kifejezett felhatalmazás alapján – a biztosítotti 
jogviszony létrejöttéről és fennállásáról a Biztosított részére küldött írásbeli visszaigazolás.

2. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI
2.1 Biztosító

A Biztosító a fenti 1. pontban közelebbről meghatározott ACM VIE SA illetve ACM IARD SA, amely a biztosítási díj 
megfizetése ellenében viseli a biztosítási kockázatot és alábbiakban meghatározott szolgáltatásait a jelen feltételek 
szerint nyújtja. A Biztosító a jelen szerződés közvetítésére és a jelen Általános Biztosítási Feltételek keretein belül 
a Biztosító teljeskörű képviseletére feljogosította a Cofidist Magyarországon.

2.2 Szerződő Fél
A Biztosítóval kötött Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés szerződő fele a Cofidis. A Biztosított a Csoportos 
Hitelfedezeti Biztosítási Szerződésbe – tekintettel annak csoportos biztosítási jellegére – annak hatálya alatt szer-
ződő félként közvetlenül nem lép be. 

2.3 Biztosított 
A Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés biztosítottja (a továbbiakban „Biztosított”) csak a természetes sze-
mély Hitelfelvevő lehet, akinek a Cofidisszel kötött hitelszerződése hatályba lépett. Társigénylő (adóstárs) esetében 
nincsen lehetőség arra, hogy a társigénylő (adóstárs) a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés hatályának rá 
történő kiterjesztését kérje. A Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés hatályának a biztosítottra való kiterjesz-
tésének további feltétele, hogy a Biztosított Csatlakozási Nyilatkozattal kérje a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási 
Szerződés hatályának rá történő kiterjesztését. A Biztosítottnak a Csatlakozási Nyilatkozat megtételének időpontjá-
ban meg kell felelnie a 3.2 pont szerinti feltételeknek. 

2.4 A Kedvezményezett 
A Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés Kedvezményezettje, azaz a biztosítási szolgáltatás jogosultja, a Bizto-
sított Csatlakozási Nyilatkozata alapján, a Cofidis. A Biztosító a jelen feltételekben meghatározott biztosítási esemény 
felmerülése esetén a kedvezményezett részére köteles kifizetést teljesíteni. 

3. A BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE ÉS TÁRGYA 
3.1 Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés és a biztosítotti jogviszony

A Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés – annak csoportos jellegéből fakadóan – egyidejűleg több biztosí-
tottra vonatkozik. A  Hitelfelvevő Csatlakozási Nyilatkozatával csatlakozik a  Csoportos Hitelfedezeti Biztosításhoz; 
ezzel a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítás hatálya kiterjed a Hitelfelvevőre. A Csatlakozási Nyilatkozat megtételéhez 
szükséges feltételek teljesülését és a Csatlakozási Nyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát a Biztosított szavatolja. 
A feltételek teljesülését a Biztosító a biztosítási esemény bekövetkeztekor ellenőrzi.
A biztosítási jogviszony kezdete az írásbeli Csatlakozási Nyilatkozat Cofidis részére történő kézbesítését követő nap 0:00 
órája; szóbeli Csatlakozási Nyilatkozat esetén a Csatlakozási Nyilatkozat megtételét és rögzítését követő nap 0:00 órája.
A Cofidis a Csatlakozási Nyilatkozat kézhezvételéről és regisztrálásáról haladéktalanul Visszaigazolást küld a Biztosítottnak.
A Biztosítotti jogviszony tartama biztosítási időszakokra oszlik. A biztosítási időszak a (nem naptári) hónap, ameny-
nyiben jelen feltételek máshol, másként nem rendelkeznek.

3.2 A Biztosítási Jogviszony létrejöttének feltétele
A Csatlakozási Nyilatkozat Hitelfelvevő általi megtételének – így a Biztosítotti Jogviszony létrejöttének – az alábbi 
feltételei vannak.
„Extra” biztosítási csomag esetén a Hitelfelvevő: 
(a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötött; 
(b) a 65. életévét még nem töltötte be; 
(c)  a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláírását meg-

előző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem volt keresőképtelen beteg, illetve nem jogosult rehabilitá-
ciós ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.

„Silver „ biztosítási csomag esetén a Hitelfelvevő:
(a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötött; 
(b) a 60. életévét már betöltötte, de a 80. életévét még nem töltötte be.
„Szimpla” biztosítási csomag esetén: 
(a) a Cofidisszel „Fapados Kölcsön” vagy „Cofidis Adósságrendező Hitel” szerződést kötött; 
(b)  a 65. életévét még nem töltötte be.

3.3 Biztosítotti jogviszony tárgya, fedezett kockázatok
A Biztosítotti Jogviszony tárgya – a biztosítottnak a Csatlakozási Nyilatkozat megtételekor tett választása szerint – 
az alábbi kockázatok fedezése: (i) „halál”, (ii) „baleseti halál” (iii) „teljes és végleges munkaképesség-csökkenés”, 
(iv) „ideiglenes teljes keresőképtelenség”, illetve (v) „foglalkoztatás megszűnése”.
Ha a Biztosított „Silver” biztosítási csomagot igényel, akkor a Biztosító az alábbi kockázatokat fedezi részére: 
(i) „halál” (75. év betöltéséig) vagy
(ii) „baleseti halál” (75. év betöltését követően).
Ha a Biztosított „Extra” biztosítási csomagot igényel, akkor a Biztosító az alábbi kockázatokat fedezi részére: 
(i) „halál”, és

(ii) „teljes és végleges munkaképesség-csökkenés”, és
(iii „ideiglenes teljes keresőképtelenség”, és 
(iv) „foglalkoztatás megszűnése”.
Ha a Biztosított „Szimpla” biztosítási csomagot igényel, akkor a Biztosító az alábbi kockázatokat fedezi részére: 
(i) „halál”

4. BIZTOSÍTÁSI DÍJ 
A biztosítási díj a Biztosító kockázatvállalásának, illetve szolgáltatási kötelezettségének ellenértéke. A Csoportos 
Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés alapján a Biztosítottaktól beszedett biztosítási díj megfizetését a Biztosító részére 
a  Szerződő Fél vállalta. A  Biztosított a  biztosítási díjat a  havi törlesztőrészlet összegén felül köteles megfizetni. 
A biztosítási díj mértéke a Csatlakozási Nyilatkozatban kerül meghatározásra. 
A Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés alapján a Biztosító jogosult a biztosítási díj mértékét évente egyol-
dalúan módosítani. A biztosítási díj felülvizsgálatára az érvényben lévő adók módosítása, vagy a kockázat alakulá-
sának függvényében, alapos okkal is sor kerülhet. A biztosítási díj módosítását a Cofidis automatikusan érvényesíti 
a Biztosítottal szemben.
„Silver” biztosítási csomag esetén a biztosítási díj nem módosul a Biztosított 75. életévének betöltése esetén azért, 
mert a „halál” kockázat helyett a „baleseti halál” kockázata kerül fedezésre. 

5. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE, SZÜNETELÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
5.1 A kockázatviselés kezdete

A Biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítási jogviszony létrejötte, az első biztosítási díj megfizetésétől 
függő hatállyal.
Távértékesítés esetében a Biztosító kockázatviselésének a kezdete a biztosítási jogviszony létrejöttéről küldött írás-
beli Visszaigazolás kézhezvételétől számított 31. nap, az első biztosítási díj megfizetésétől függő hatállyal. Ez alól 
kivétel, ha a Biztosított a Csatlakozási Nyilatkozatban kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a Biztosító kockázatviselése 
kezdődjön meg a biztosítási jogviszony létrejöttével egyidejűleg, az első biztosítási díj megfizetésétől függő hatállyal.
A fenti főszabálytól eltérően a „Foglalkoztatás Megszűnése” kockázat tekintetében a Biztosító kockázatviselése csak 
a biztosítási jogviszony kezdetét követő 60 napos fedezet nélküli időszak lejártát követően kezdődik.

5.2 A biztosítási jogviszony illetve a kockázatviselés megszűnése és szünetelése
(a) A Hitelszerződés megszűnése, felfüggesztése (kölcsöntartozás nélküli időszak)
  A biztosítotti jogviszony időtartama a Hitelszerződés tartamához igazodik, a biztosítotti jogviszony és a Biztosító 

kockázatviselése automatikusan megszűnik a Hitelszerződés bármilyen okból történő megszűnésével. 
  A biztosítotti jogviszony fennállása alatt a Biztosító kockázatviselése azon időtartamhoz igazodik, amely alatt 

a Biztosítottnak kölcsöntartozása áll fenn a Cofidis felé. Ha valamely időszakban a Biztosítottnak nem áll fenn 
tartozása a Cofidis felé, és biztosítási díjat sem fizet, akkor a Biztosító kockázatvállalása szünetel; a Biztosító nem 
nyújt biztosítási szolgáltatásokat az ezen időszakban bekövetkezett káresemények esetén.

(b) Biztosítási díj megfizetésének elmulasztása
  A biztosítotti jogviszony és a Biztosító kockázatviselése – az összes kockázat vonatkozásában – megszűnik, ha 

a Biztosított a beszedendő biztosítási díjat esedékességkor nem fizeti meg a Cofidisnek. 
(c) A Biztosított halála vagy teljes és végleges munkaképesség-csökkenése
  A biztosítotti jogviszony és a Biztosító kockázatviselése – az  összes kockázat vonatkozásában – megszűnik 

a Biztosított halálával vagy a teljes és végleges munkaképesség-csökkenés Biztosító általi elismerésének a nap-
ján és a biztosítási összeg kifizetésével.

(d) A Biztosított meghatározott életkorának elérése, nyugdíjazása esetén
 „Extra” biztosítási csomag esetén
 (i) a Biztosító kockázatviselése megszűnik 
  –  „teljes és végleges munkaképesség-csökkenése” biztosítási eseménnyel kapcsolatban a Biztosított 65. 

életéve betöltésének napján;
  –  a „teljes keresőképtelenség” biztosítási eseménnyel kapcsolatban azon a napon, amikor a Biztosított 

minden kereső szakmai tevékenységét megszünteti; továbbá a nyugdíjba vonulása napján, de legkésőbb 
a 65. életéve betöltésének napján,

  –  a „Foglalkoztatás Megszűnése” biztosítási eseménnyel kapcsolatban azon a napon, amikor a Biztosított min-
den kereső szakmai tevékenységét megszünteti; továbbá a nyugdíjba vonulása napján, és akkor amikor a Biz-
tosítási Összeg maximális mértékét, vagyis a Hitelszerződés teljes időtartama alatt 24 havi Törlesztőrészletet 
(lásd 6.5 pont) a Biztosító megfizette, de legkésőbb a Biztosított 65. életéve betöltésének napján;

 (ii)  a biztosítotti jogviszony és a Biztosító kockázatviselése – az összes kockázat vonatkozásában – megszűnik 
a Biztosított 75. életévének betöltésekor.

 „Silver” biztosítási csomag esetén 
 (i)  a Biztosító kockázatviselése „halál” biztosítási esemény tekintetében megszűnik a Biztosított 75. életévé-

nek betöltésekor; 
 (ii)  a biztosítotti jogviszony és a Biztosító kockázatviselése – az összes kockázat vonatkozásában – megszűnik 

a Biztosított 85. életévének betöltésekor.
  „Szimpla” biztosítási csomag esetén a biztosítotti jogviszony és a Biztosító kockázatviselése – az összes kocká-

zat vonatkozásában – megszűnik a Biztosított 75. életévének betöltésekor.
(e) A Biztosított felmondása
  A Biztosított a biztosítotti jogviszonyt a Cofidis részére tértivevényes ajánlott levélben küldött írásbeli nyilatkoza-

tával indokolás nélkül felmondhatja a felmondás Cofidis általi kézhezvételét követő, biztosítási díjat tartalmazó 
havi hiteltörlesztési részlet esedékességének napjával. A biztosítotti jogviszony felmondásával a Csoportos Hi-
telfedezeti Biztosítás hatálya megszűnik a Biztosított vonatkozásában; a Biztosító kockázatviselése, valamint 
a Biztosított biztosítási díjfizetési kötelezettsége megszűnik.

  A Biztosított a Visszaigazolás kézhezvételétől számított 30 napon belül jogosult a Biztosítotti jogviszonyt azon-
nali hatállyal felmondani. Ha a  Biztosító kockázatviselése ezt megelőzően megkezdődött, akkor a  Biztosított 
nem jogosult a felmondás hatályosulásáig járó biztosítási díj visszakövetelésére, illetve köteles ezt az összeget 
biztosítási díj jogcímén a Szerződő Fél részére megfizetni; ezzel kapcsolatban a Biztosító – a Cofidis útján – 
a felmondás kézhez vételét követő harminc napon belül elszámol a Biztosítottal.

(f) A Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés megszűnése
  A biztosítotti jogviszony és a Biztosító kockázatvéselése automatikusan megszűnik a Csoportos Hitelfedezeti 

Biztosítási Szerződés bármilyen okból történő megszűnésével az alábbi feltételek szerint. 
  A Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés felmondása esetén a Biztosító a már bekövetkezett káresemé-

nyekkel kapcsolatban teljesíti a biztosítási szolgáltatásokat az ezen szolgáltatásokra egyébként alkalmazandó 
időtartamig. Azon biztosítási jogviszonyok tekintetében, amelyek esetében káresemény még nem következett be, 
a Biztosító kockázatviselése folytatódik az egyébként alkalmazandó időtartamig, a kockázatviselésre és a bizto-
sítási díjra vonatkozó ugyanazon feltételekkel, ha a Szerződő fél folytatja a biztosítási díj fizetését.

  A fentiek ellentételezéseként, a Biztosított köteles továbbra is megfizetni a Szerződő Fél részére a biztosítási 
díjat, amelyet a Szerződő Fél fizet a Biztosító felé.

6. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK, A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAI ÉS A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTAI
A Csatlakozási Nyilatkozatra vonatkozó feltételek teljesülését és a Csatlakozási Nyilatkozat tartalmának valóságát 
a Biztosító a biztosítási esemény bekövetkeztekor ellenőrzi.

6.1 „Halál” kockázata
A „Halál” kockázat esetén a  biztosítási esemény a  Biztosítottnak a  Biztosító kockázatviselésének időszaka alatt 
bekövetkezett halála. A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja a Biztosított halálának napja. A Biztosítási 
esemény bekövetkezése esetén a Biztosító köteles megfizetni a Biztosítottnak a Cofidisszel szemben a biztosítási 
esemény bekövetkezésének időpontjában fennálló tartozását.
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6.2 „Baleseti Halál” kockázata
A „Baleseti Halál” kockázat esetén a biztosítási esemény a Biztosítottnak a Biztosító kockázatviselésének időszaka 
alatt Baleset következtében bekövetkező halála. A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja a Biztosított halá-
lának napja. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító köteles megfizetni a Biztosítottnak a Cofidisszel 
szemben a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában fennálló tartozását.

6.3 „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” kockázata
A „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” kockázat esetén a biztosítási esemény a Biztosított Teljes és Vég-
leges Munkaképesség-Csökkenésének rehabilitációs szakigazgatási szerv általi megállapítása. A biztosítási esemény 
bekövetkeztének időpontja a rehabilitációs szakigazgatási szerv határozatának napja. A biztosítási esemény bekövet-
kezése esetén a Biztosító köteles megfizetni a Biztosítottnak a Cofidisszel szemben a biztosítási esemény bekövetke-
zésének időpontjában fennálló tartozását.

6.4 „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” kockázata
Az „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” kockázat esetén a biztosítási esemény a Biztosítottnak a Biztosító koc-
kázatviselésének időszaka alatt előzmény nélkül, váratlanul bekövetkezett betegségből vagy balesetből eredő, 
megszakítás nélküli 60 napos Keresőképtelen állapota. A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja az igazolt 
Keresőképtelenség első napja.
A biztosítási szolgáltatás nyújtásának előfeltétele, hogy a Biztosított a Keresőképtelenséget előidéző betegség, vagy 
baleset bekövetkeztekor kereső tevékenységet folytatott. 
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító megfizeti a Biztosítási Esemény bekövetkeztét követő 61. 
naptól kezdődően esedékessé vált Törlesztőrészleteit.
A Biztosító nem teljesít szolgáltatást a biztosítási esemény bekövetkezését követő 60 napra (önrész). Ezen időszak 
tartama alatt a  Biztosított biztosítási díjat tartalmazó Cofidis felé fennálló havi törlesztőrészletei megfizetésének 
kötelezettsége továbbra is a Biztosítottat terheli.
A fentiektől eltérően, ha a Biztosítási esemény bekövetkeztekor keresőképtelenség felmerülésekor a „foglalkoztatás 
megszűnése” kockázat tekintetében szolgáltatásra nem jogosult, és határozott időtartamú szerződés keretében meg-
szakítás nélkül legalább 12 hónapja folytat kereső tevékenységet, akkor a biztosítási esemény bekövetkeztét követő 91. 
naptól kezdődően a Biztosító visszamenőleg megfizeti a Cofidis részére a biztosítási esemény bekövetkezését követő 
31. nap után esedékessé váló Törlesztőrészleteket is. 
A Biztosító szolgáltatásának a feltétele a biztosítotti jogviszony folyamatos fennállása, és az, hogy a Biztosított az Ide-
iglenes Teljes Keresőképtelenség fennállását folyamatosan igazolni tudja.
Ugyanazon egészségügyi okból bekövetkező ismételt biztosítási esemény esetén a Biztosító akkor nyújt szolgál-
tatást, ha a Biztosított 60 napnál rövidebb időre állt munkába, és az ismételt Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség 
időtartama igazoltan elér egy teljes hónapot.
A Biztosító szolgáltatását biztosítási eseményenként összesen 12 hónapos időtartamra nyújtja. 

6.5 „Foglalkoztatás Megszűnése” kockázat
A „Foglalkoztatás Megszűnése” kockázat esetén a biztosítási esemény a Biztosított munkaviszonyának a Biztosító kocká-
zatviselésének időszaka alatt bekövetkezett megszűnése (i) a munkáltató működésével összefüggő okból történő munkál-
tatói felmondása vagy (ii) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében. A biztosítási esemény bekövetkeztének 
az időpontja a munkáltatói felmondás kelte, vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének az időpontja.
A biztosítási szolgáltatás nyújtásához az alábbi további együttes feltételeknek kell teljesülnie: 
(a)  a Biztosított vonatkozásában a biztosítotti jogviszony legalább 90 nappal a biztosítási esemény bekövetkeztét 

megelőzően jött létre, 
(b)  a biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosított határozatlan időtartamú munkaszerződés keretében meg-

szakítás nélkül több mint 6 hónapja folytatott kereső tevékenységet, 
(c) a biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosított nem volt jogosult nyugellátásra;
(d) a Biztosított Álláskeresők Ellátásban részesül.
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító megfizeti az Álláskeresők Ellátásában részesülés kezdetét 
követő 61. naptól kezdődően esedékessé vált Törlesztőrészleteit. 
A Biztosító nem teljesít szolgáltatást a Biztosítási Esemény és az Álláskeresők Ellátására való jogosultság kezdetét 
követő 60 nap közötti időtartamra (önrész). Ezen időszak tartama alatt a Biztosított biztosítási díjat tartalmazó Cofidis 
felé fennálló havi Törlesztőrészletei megfizetésének kötelezettsége továbbra is a Biztosítottat terheli. 
A Biztosító szolgáltatásának a feltétele a biztosítotti jogviszony folyamatos fennállása, és az, hogy a Biztosított folya-
matosan igazolni tudja, hogy Álláskeresők Ellátásában részesül. 
Ismételt biztosítási esemény esetén a Biztosító akkor nyújt szolgáltatást, ha a  biztosítási esemény azt követően 
következett be, hogy a Biztosított ugyanazon vagy másik munkáltatónál határozatlan időtartamú munkaszerződés 
keretében legalább 12 megszakítatlan hónap során ismét kereső tevékenységet végzett.
A Biztosító szolgáltatását káreseményenként legfeljebb 12 hónapon keresztül, és a biztosítási jogviszony fennállása 
alatt, a biztosítási események számától függetlenül összesen legfeljebb 24 hónapos időtartamra nyújtja.

7. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSÉNEK SZABÁLYAI, KIZÁRÁSOK
A Biztosító az alábbi esetekben mentesül a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól:

7.1 „Halál” és „Baleseti Halál” kockázatával kapcsolatban
(a)  a Biztosítottnak a Biztosítotti jogviszony létrejöttét követő két évben elkövetett öngyilkossága, 
(b)   háborús események, felkelés, lázadás, merényletek és terrorcselekmények, ha azokban a Biztosított tevékenyen 

részt vesz, 
(c)   atommag átalakulásából származó robbanás, hőfelszabadulás, belélegzés vagy sugárzás közvetlen, vagy közve-

tett hatásai, valamint természeti katasztrófák következményei, 
(d)   a Biztosítottnak a Biztosítotti jogviszony létrejöttét megelőzően fennálló betegsége vagy balesete, amelyekről 

a Biztosítottnak a Biztosítotti jogviszony létrejöttekor tudomása volt, 
(e)   Biztosított alkoholfogyasztása, valamint narkotikumok és/vagy kábítószerek orvosi recept nélkül történő 

használata, 
(f)  nem kereskedelmi légi járatokon bekövetkező légi szerencsétlenségekből fakadó biztosítási események, 
(e)  Biztosított gépi meghajtású vagy nem gépi meghajtású járművel sportversenyeken vagy edzéseken való részvé-

teléből fakadó biztosítási események.
7.2 „Baleseti Halál” kockázatával kapcsolatban 

(a)  a Baleset okai közül a külső behatás nem számottevő, és a kiváltó ok számottevő mértékben ismert vagy nem 
ismert szervi rendellenesség (betegség). Nem minősül balesetnek: a szívroham, szívizom-infarktus, koszorúér 
görcs, szívritmus zavar, gutaütés, agyvérzés, szív és érrendszeri problémák, agyérrendszeri problémák, átmeneti 
ischaemiás panaszok.

7.3 „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” és „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” kapcsolatban
(a) lumbágó, csípőfájás, hátfájás, nyakfájás, keresztcsont-csípőtáji fájdalom, bármi legyen is az oka, 
(b)  szándékos balesetek, sérülések, betegségek vagy csonkítások.

7.4 „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” kockázatával kapcsolatban
(a)  kezelések gyógyfürdőben, kivéve, ha a Biztosított a szerződésben leírt szolgáltatásokban részesül, és igazolt, 

hogy a kúra a biztosítási szolgáltatás alapjául szolgáló betegség speciális kezeléséhez megfelelő,
(b)  plasztikai sebészeti kezelések, kivéve, ha azok balesetből vagy betegségből következnek, 
(c)  pszichikai vagy neuropszichikai bántalomból következő keresőképtelenség, ideértve bármilyen jellegű depresz-

szív állapotot is. 
7.5 „Foglalkoztatás Megszűnése” kockázatával kapcsolatban

(a)  a munkaszerződés megszűnése a Biztosított kezdeményezésére vagy a munkáltató kezdeményezésére a Bizto-
sított magatartásával összefűggő okból, 

(b) határozott időre szóló munkaszerződés lejártát követő álláskeresővé válás, 
(c)  a Biztosított munkaviszonyát hozzátartozója vagy a Hitelszerződés társigénylője, vagy a társigénylő hozzátarto-

zója szünteti meg,
(d)  a Biztosítottnak a hozzátartozója, társigénylője által ellenőrzött vagy irányított jogi személlyel kötött munkaviszo-

nyának megszűnése, 
(e) a munkaszerződésnek a felek közös megegyezésével történő megszüntetése, 
(f) a munkaszerződés megszűnése arra tekintettel, hogy a Biztosított öregségi nyugdíjra jogosult, 
(h) a munkaszerződés próbaidő tartama alatt vagy annak lejártakor történő megszűnése, 
(i)  a munkaszerződés megszűnése bármely olyan okból kifolyólag, amely az Ideiglenes Teljes Keresőképtelenségi 

kockázatra vonatkozó kizárások (lásd fenti 7.3-7.4 pontok) között szerepel.

8. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSE
A Biztosítási esemény bejelentését a Biztosított (halál esetén: a Biztosított örököse) közvetlenül a Cofidisnél köteles 
írásban vagy telefonon jelezni. „Halál”, „Baleseti Halál” illetve „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” esetén 
a biztosítási eseményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” vagy 
a „Foglalkoztatás Megszűnése” esetén a biztosítási esemény bekövetkeztét követő 180 napon belül köteles megtenni. 
A Cofidis tájékoztatja a Biztosítottat arról, hogy a biztosítási esemény kivizsgálásához mely igazolások benyújtása 
szükséges a  jelen pontban foglaltak szerint. A Biztosított a biztosítási eseménnyel kapcsolatos szükséges felvilá-
gosításokat köteles megadni, és köteles lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. 
A Biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a Biztosított jelen pontban meghatározott kötelezettségeit nem 
teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

9. A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
 A Biztosítottnak vagy örökösének a Biztosító által előírt módon (amelyről a Cofidis ad tájékoztatást), írásban vagy 
telefonon kell benyújtania a szolgáltatás teljesítése iránti kérelmet, amelyhez csatolni kell a lenti 9.1-9.5 pontban 
megjelölt okiratokat. 
Az itt megjelölt iratok benyújtásán túlmenően a Biztosítottnak folyamatosan tájékoztatnia kell a Biztosító képvisele-
tében eljáró Cofidist minden olyan tényről vagy körülményről, amely hatással lehet a biztosítotti jogviszonyra vagy 
a Biztosító kötelezettségére. A Biztosító – a lenti 10. pont szerint – jogosult orvosi felülvizsgálatra, illetve a bejelentett 
esemény vizsgálatához szükséges további okiratok bekérésére. 

9.1 „Halál” vagy „Baleseti Halál” esetén:
(a) A halotti anyakönyvi kivonat eredeti példánya, vagy annak hiteles másolata
(b) A boncolási jegyzőkönyv – amennyiben készült ilyen – másolata

9.2 „Baleseti Halál” esetén:
A 9.1 ponton túlmenően csatolni kell az orvosi igazolást, amely megállapítja a halált okozó betegség természetét 
vagy a baleset következményeit, szövődményeit. Kétség esetén a baleset és a haláleset közötti ok okozati összefüg-
gés bizonyítása a Biztosított örököseit terheli. 

9.3 „Teljes és végleges munkaképesség-csökkenés” esetén 
(a) A Biztosított és a kezelőorvos által kitöltött igazolás a teljes és végleges munkaképességcsökkenésről
(b) A rehabilitációs szakigazgatási szerv által végzett vizsgálatok eredményeinek másolata 
(c)  A rehabilitációs szakigazgatási szerv jogerős határozatának másolata, amelyben megállapításra kerül, hogy 

a Bíztosított egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes és egészségi állapota 
1–30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes („E kategória”). 

9.4 „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” esetén
(a)  A Biztosított és a kezelőorvos által kitöltött igazolás a keresőképtelenségről. Ezt a biztosítási esemény fennállása 

alatt minden 60. napon újra ki kell állítani és át kell adni a Cofidisnek; ennek hiányában a Biztosító mentesül 
a szolgáltatás teljesítése alól

(b) Az „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételéről” nyomtatvány másolata
9.5 „Foglalkoztatás Megszűnése” esetén 

(a) a munkáltatói felmondás eredeti példánya, vagy annak hitelesített másolata,
(b)  az Álláskeresők Ellátása folyósításáról szóló határozatok másolata. Kérésre a Biztosítottnak a Cofidis közvetíté-

sével a Biztosító számára ismételten igazolnia kell, hogy továbbra is részesül Álláskeresők Ellátásában; ennek 
hiányában a Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól.

10. ORVOSI ELLENŐRZÉS
A „Halál”, „Baleseti halál”, „Teljes és végleges munkaképesség-csökkenés” és az „Ideiglenes Teljes Keresőképte-
lenség” biztosítási eseményekre vonatkozóan a Biztosító által kért igazolások benyújtása elengedhetetlen, de nem 
minden esetben elégséges feltétele a szolgáltatás teljesítésének. A Biztosító fenntartja a jogot, hogy a saját költsé-
gére egy általa megbízott orvossal ellenőriztesse a biztosítási esemény valódiságát és bekövetkeztének időpontját. 
Biztosító a vizsgálatra felkért orvos jelentésében szereplő megállapításokra tekintettel teljesíti vagy utasítja el a Biz-
tosított kérelmét. A Biztosító a Cofidisen keresztül döntéséről értesíti a Biztosítottat.
A „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” biztosítási esemény vonatkozásában a Biztosító továbbá fenntartja magának 
a  jogot arra, hogy a munkaképtelenség teljes időtartama alatt saját költségére egy általa megbízott orvossal orvosi 
ellenőrzéseket végeztessen. Az ellenőrzés megállapításai alapján a Biztosító mentesülhet a szolgáltatás teljesítése alól.
Ha a Biztosított nem hajlandó alávetni magát orvosi ellenőrzésnek, vagy nem érhető el abból az okból kifolyólag, 
hogy nem jelentette be a  lakcímváltozását a Cofidisnél, vagy amennyiben a személyes megjelenést megtagadja, 
a Biztosító mentesül a biztosítási szolgáltatások teljesítése alól. Amennyiben a Biztosított ismételten rendelkezésre 
áll, a Biztosító kötelezettségei az orvosi vizsgálat függvényében, ezen időponttól válnak esedékessé. A mentesülés 
időtartamára vonatkozóan a Biztosítónak semmiféle fizetési kötelezettsége nem áll fenn, a későbbi orvosi ellenőrzés 
eredményére tekintet nélkül. 

11.  A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE
A Biztosító a Biztosított által szolgáltatott dokumentumok, valamint az elvégzett orvosi vizsgálatok eredménye alap-
ján dönt a biztosítási igény teljesítéséről. Döntéséről – a Cofidis közvetítésével – írásban, valamennyi igazoló doku-
mentum biztosított (vagy örököse) általi hiánytalan benyújtását követően értesíti a Biztosítottat vagy annak örököseit. 

12. TERÜLETI HATÁLY
12.1 A „halál” és „baleseti halál” biztosítási esemény esetén a Biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed. 
12.2 A „Teljes és végleges munkaképesség-csökkenés” és „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” biztosítási esemény 

esetén a külföldön bekövetkezett biztosítási eseményre Biztosító szolgáltatási kötezettsége a Biztosított Magyaror-
szágra történő visszaérését követően, az alábbi feltételekkel terjed ki. 
(a)  „Teljes és végleges munkaképesség-csökkenés” esetén a  biztosítási szolgáltatás összege Biztosítottnak 

a Cofidisszel szemben a „Teljes és végleges munkaképesség-csökkenés” Magyarország területén történő meg-
állapításának a napján fennálló hiteltartozása; 

(b)  „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” esetén a biztosítási szolgáltatás feltétele, hogy a Biztosított Magyarország 
területén tartózkodjon és a Biztosított Ideiglenes Teljes Keresőképtelenségét Magyarország területén orvos meg-
állapítsa; a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége ettől az időponttól számított 91. napon kezdődik.

13. ADÓZÁS
A Biztosított által fizetett biztosítási díjakra, csakúgy, mint a Biztosító által teljesített szolgáltatásra a Magyarországon 
hatályos adójogszabályokat – így különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló 
törvény rendelkezéseit – kell alkalmazni. 

14. BIZTOSÍTÁSI TITOK
A Biztosító (a Cofidis mint biztosításközvetítő) köteles a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
(a továbbiakban „Bit.”) vonatkozó rendelkezéseit betartani. 
A Biztosító (a Cofidis mint Biztosításközvetítő) jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő 
adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. 
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biz-
tosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél 
lehet. Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló törvényben (a továbbiakban „Eüak.”) meghatározott egészségügyi adatokat a Biz-
tosító (Biztoításközvetítő) a  jelen bekezdésben meghatározott célokból, az  Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag 
az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti A Biztosító, illetve a Cofidis mint biztosításközvetítő harmadik szemé-
lyeknek biztosítási titkot kizárólag a Biztosított írásbeli, a kiszolgáltatandó biztosítási titok körét pontosan megjelölő 
hozzájárulásával továbbíthat.
Biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításköz-
vetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a  viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve 
a biztosított károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, 
illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
A biztosítottak adatait a Biztosító a biztosítási titok megsértése nélkül – a Bit.-ben meghatározott esetekben – a kö-
vetkező helyekre továbbíthatja: MNB, nyomozóhatóság, ügyészség, büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes el-
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járásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bíróság, a  bíróság által kirendelt szakértő, 
a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró 
főhitelező, Családi Csődvédelmi Szolgálat, családi vagyonfelügyelő, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, hagyatéki 
ügyben eljáró közjegyző által kirendelt szakértő, adóhatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, 
gyámhatóság, egészségügyi államigazgatási szerv, titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre 
felhatalmazott szerv, a viszontbiztosító, együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítók, kötvénynyilvántartást veze-
tő kötvénynyilvántartó szerv, az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekinte-
tében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő biztosító, kiszervezett tevékenység végzéséhez 
szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végző, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához 
szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgáló, fióktelep esetében a harmadik országbeli biztosító, biztosításközvetítő, 
alapvető jogok biztosa, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha 
(a)  a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkere-

sésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól;
(b)  a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy külföldi pénzügyi információs 
egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól. 

A Bit. értelmében
(a)   nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet 

esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása;
(b)   nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, vi-

szontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben:
 (i)  ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
 (ii)   ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, 

célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban 
„Infotv.”) meghatározott bármely módon biztosított;

(c) nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
 i)   az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem álla-

pítható meg,
 (ii)   fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára 

a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti 
hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,

 (iii)   a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak 
nem minősülő adatok átadása,

 (iv)   a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése 
érdekében történő adatátadás. 

15. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
15.1 Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási 
szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
Az előző bekezdésben meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést biztosító csak az Ön előzetes hozzájá-
rulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt Önt nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére 
nem nyújtható előny.

15.2 Adatkezelés jogalapja:
A Biztosító (Biztosításközvetítő) jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek 
a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az Ön egészségügyi 
adatai kezelésének jogalapja az Ön kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása. A Biztosító, illetve a Cofidis mint Bizto-
sításközvetítő biztosítja, hogy Ön a Biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát 
szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, 
elektronikus levélben) közölhesse. 

15.3 Adatkezelő:
A Biztosítók az  adatkezelők. A  Biztosítók elérhetőségei: ACM Vie: 34 rue du Wacken, 67906 STRASBOURG 
Cedex 09, France

15.4 Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó a Cofidis a Biztosítókkal kötött, erre irányuló írásbeli megállapodás alapján. A Cofidis elérhetősége: 
1133 Budapest, Váci út 96-98. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140.

15.5 A személyes adatok és egészségügyi adatok megismerésére jogosultak:
Az Ön személyes adatait kizárólag az adatkezelők és a Cofidis ismerhetik meg. Az Ön egészségügyi adatait, erre 
irányuló döntése esetén továbbíthatja közvetlenül a Biztosítók Orvosi Szolgálata részére, ebben az esetben az ön 
egészségügyi adatait kizárólag a Biztosítók Orvosi Szolgálata ismerheti meg. A Biztosítók Orvosi Szolgálata a Bizto-
sítók specializált szervezeti egysége, amely a Biztosítókra irányadó francia jog egészségügyi adatok kezelésére és 
védelmére vonatkozó szigorú szabályainak megfelelően működik.

15.6 Kezelt adatok köre:
A Biztosítók és Cofidis az Ön biztosítási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges személyes adatait kezelik. A Biz-
tosítók Orvosi Szolgálata az Ön biztosítási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatait kezeli.

15.7 Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:
Ön az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:
(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
(b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
(c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt tájékoztatást ad. 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
(a) kezelése jogellenes;
(b) az érintett kéri;
(c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
(d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
(e) azt a hatáskörrel rendelkező bíróság vagy adatvédelmi hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló infor-
mációk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag 
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, 
de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez 
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, írásban közli a helyesbítés, 
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti 
kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult az adatvédelmi hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni. 
Ön, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
(a)  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesí-

téséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve kötelező adatkezelés esetén;

(b)  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudomá-
nyos kutatás céljára történik; valamint

(c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapo-
zottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha Ön, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, Ön, mint érintett bírósághoz fordulhat.

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK
16.1 A Biztosított köteles a Biztosítotti jogviszony szempontjából lényeges minden olyan körülményt a Biztosítóval kö-

zölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A Biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő 
válaszokkal a fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötele-
zettség megsértése esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy 
be nem jelentett körülményt a Biztosító a Csatlakozási Nyilatkozat megtétele időpontjában ismerte, vagy az nem 
hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

16.2 A biztosításból eredő igények az esemény bekövetkeztétől számított 2 év elteltével elévülnek.
16.3 A  Biztosító bármikor egyoldalúan jogosult módosítani jelen feltételeket. A  feltételek módosítását a  Cofidis 

a [cofidis.hu] internetes honlapon, a módosítást annak hatálybalépése előtt 15 nappal közzéteszi. E 15 nap alatt 
a Biztosított, ha a módosítást nem kívánja elfogadni, nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban nem 
kívánja, hogy biztosítotti jogviszonya fennálljon, azaz a Csoportos Hitelfedezeti Biztosítási Szerződés hatálya rá 
kiterjedjen. Ha a Biztosított annak hatálybalépéséig a módosítást nem vitatja, azt a Biztosított által elfogadott-
nak kell tekinteni. A módosítás hatálybalépéstől kezdve a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokra a módosított 
feltételek vonatkoznak.

16.4 A Biztosítók, a Szerződő Fél jóváhagyásával bármikor jogosult a Biztosítottakkal szemben fennálló kötelezettségeit 
a tíz legnagyobb biztosítótársaság egyikére átruházni

16.5 A hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Biztosító, a Cofidis és a Biztosítottak között felmerülő 
jogviták eldöntésére a Szentendrei Járásbíróság, illetve a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagosan illetékes.

16.6 A Biztosító értékkövetést nem alkalmaz. A biztosítás maradékjogokat nem tartalmaz, visszavásárlási értékkel nem 
rendelkezik, tőke- és hozamgarancia vállalására nem kerül sor. 

16.7 A fenti rendelkezések bármelyikének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása nem érinti a többi rendelkezés 
érvényességét.

16.8 Jelen feltételek a biztosítási törvényre, a Polgári Törvénykönyvre és az egyéb hatályos magyar jogszabályokra 
figyelemmel kerültek kidolgozásra. Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok 
az irányadók. A Biztosító és a Cofidis a Biztosítottal kizárólag magyar nyelven jogosult és köteles kommunikálni.





A nem körültekintő hitelfelvétel komoly anyagi nehézséget okozhat! 
Kérjük, alaposan tanulmányozza át ezt a tájékoztatót!

Terveink megvalósításához átmenetileg több pénzre lehet szükségünk, mint amennyit meglévő megtakarításaink és havi jövedelmünk megenged. Egy hitel felvétele 
segítheti céljaink gyorsabb elérését, azonban egy ilyen döntés előtt érdemes időt szánni a kockázatok mérlegelésére is. Ha a teherbíró-képességünknél nagyobb 
hitelt veszünk fel, akkor előfordulhat, hogy a hitelt nem tudjuk maradéktalanul visszafizetni. Ebben az esetben komoly anyagi hátrány is érhet minket.

Kérjük, mindenképpen szánjon időt ennek a rövid tájékoztatónak az elolvasására, a hitelfelvétel kockázatainak megismerésére és mérlegelésére!

Milyen kockázatai vannak a hitelfelvételnek?

Hitelfelvételkor a legjelentősebb kockázat az, ha az adós nem tudja visszafizetni a hitelt. Ez akkor következhet be, amikor a hitel törlesztőrészletében és/vagy 
az adós jövedelmében, életkörülményeiben jelentős, kedvezőtlen változás történik.

Amennyiben az adós a törlesztőrészletek teljesítésével tartósan késedelembe esik, a hitelező felmondhatja a szerződést és az abból eredő tartozás megfizetését egy összegben 
kérheti. Ha az adós rosszul mérte fel törlesztési képességét, és anyagi lehetőségeit meghaladó mértékben eladósodott – elveszítheti a hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgyat, 
akár a lakhatása is veszélybe kerülhet. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a késedelmes fizetés és a követelésérvényesítés – sokszor jelentős összegű – költségei 
is az adóst terhelik. Amennyiben a vagyontárgy értékesítéséből nem fedezhető a hiteltartozás és az egyéb járulékos díjak, költségek összege, az adóst még további fizetési 
kötelezettség is terheli. Ha az adós a mindenkori minimálbért meghaladó összeggel több mint 90 napja tartozik, adatai bekerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe 
(KHR, korábbi közismert nevén BAR-lista), ami jelentősen megnehezíti, illetve sokszor kizárja a későbbi hitelhez jutás esélyét.

Fontos, hogy a hitelfelvevő hitelfelvételkor reálisan és inkább óvatosan ítélje meg jövőbeli hiteltörlesztési képességét, és csak akkora összegű hitelt 
vegyen fel, amelynek törlesztését – még váratlan kiadások felmerülése, jövedelmének csökkenése és a törlesztőrészlet emelkedése esetén is – bizton-
sággal tudja teljesíteni!

A felvett hitelt és kamatait a hitel futamideje alatt általában havonta kell törleszteni. A hitel kamata lehet rögzített (fix) vagy valamilyen kijelölt piaci kamatlábhoz (ún. 
referencia-kamatlábhoz) igazítottan változó. A referencia-kamatláb mellé egy rögzített kamatfelár is megállapításra kerül. Mind a fix kamat, mind pedig a rögzített kamat-
felár a három évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén legalább három évre előre rögzített. Az adott periódusokra rögzített kamat vagy kamatfelár az egyes periódusok 
végén emelkedhet, de csak a Magyar Nemzeti Bank által elfogadott módszertanoknak megfelelő mértékben (bővebb tájékoztatás kapcsán lásd: www.mnb.hu/fair-bank).

A hitel kamatlábának emelkedése esetén a törlesztőrészlet megemelkedik. Minél hosszabb a hitel futamideje, annál nagyobb arányban emelkedik a törlesztőrész-
let a kamatláb azonos mértékű emelkedése esetén. Bizonyos konstrukcióknál a törlesztőrészlet emelkedése helyett a futamidő növekszik, így az eredeti futamidő 
lejáratát követő időszakra további törlesztőrészlet-fizetési kötelezettség keletkezhet. A törlesztőrészletet a devizaalapú hiteleknél a deviza kamatszintjének változása 
mellett a forint/deviza árfolyam is befolyásolja. Ha az árfolyam megváltozik, akkor a törlesztőrészlet ezzel megegyező arányban változik: például a forint árfolyamának 
10 százalékos leértékelődése, minden más tényező (kamat, kezelési költség) változatlansága mellett, önmagában is 10 százalékos törlesztőrészlet-emelkedést jelent.

Mielőtt hitelt venne fel, érdemes megvizsgálni, hogyan hatnak a hitel egyes paramétereinek esetleges változásai a törlesztőrészletre. Ehhez használja az MNB honlapján 
elérhető hitelkalkulátort: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/alkalmazasok/szamitsa-ki-hitelet

Hitelfelvétel előtt alaposan tekintse át a hitel feltételeit, különös figyelmet fordítva arra, hogy a törlesztőrészleteken felül milyen egyéb díj- és költség-
elemek merülhetnek fel, változó kamatozású hitel esetén mi alapján számítják a kamatot (pl.: mi a referencia kamatláb), illetve milyen gyakorisággal 
(pl. havonta, negyedévente, évente) változhat a kamat!

Jelentősen nehezedhet a hiteltörlesztés, ha az adós vagy a háztartásában élők jövedelme csökken, esetleg elveszíti a munkáját, vagy váratlan kiadások merülnek 
fel. Amennyiben van rá lehetőség, javasolt olyan mértékű tartalékot képezni, amely segítségével hosszabb ideig, akár 6-12 hónapig képes a hitel további törleszté-
sére. Ennyi idő alatt lehetőség van új munkahelyet találni, a hitelnyújtóval a feltételeket újratárgyalni.

Hitelfelvétel előtt gondolja végig, hogy esetleges jövedelemcsökkenés esetén vannak-e a hiteltörlesztéshez felhasználható tartalékai! Ha nehéz helyzetbe 
került, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot a hitelezővel és egyeztessen a szerződés átütemezésének lehetőségeiről! Ügyeljen arra, hogy a hitel kiváltása 
során egy növekvő terhet jelentő hitel felvételével könnyen adósságcsapdába kerülhet, és egyre nagyobb adósságot kell törlesztenie!

Mekkora törlesztőrészlet vállalható a kockázatok figyelembevételével?

Hitelfelvétel előtt gondolja végig és próbálja kiszámítani, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud tartósan hitel törlesztésre fordítani. Ha több hitellel rendelkezik, 
azok törlesztőrészleteit össze kell adni. Ne az alacsonyabb, kezdő akciós törlesztőrészletet vegye alapul a tervezésnél, hanem azt, amit majd tartósan fizetnie kell! 
A jövedelmének megfelelő alacsony törlesztőrészlet választásával jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy nem tudja visszafizetni hitelét.

A Magyar Nemzeti Bank rendeletben 2015. január 1-jétől adósságfék-szabályozást írt elő (32/2014. MNB rendelet). A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) 
értékére előírt felső korlát megakadályozza, hogy a hitelfelvevő rendszeres, legális jövedelméhez képest túlságosan nagy törlesztési teherrel járó új hitelt vegyen fel. A mutató 

1  Ez a tájékoztató, melyet a hitelező köteles a hiteligénylőnek átadni, a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében 
foglalt kötelezettséggel összhangban készült. A tájékoztató célja, hogy felhívja a figyelmet a túlzott eladósodottság kockázataira és ajánlásokat tegyen a körültekintőbb hitelfelvételre. Mivel azonban egy hitelfelvétel 
során nem lehet minden kockázatot kizárni, ezért a Magyar Nemzeti Bank nem vállal és nem is vállalhat semmilyen felelősséget a felvett hitellel kapcsolatos esetleges veszteségekért. 
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értéke úgy határozható meg, hogy az adós havi törlesztőrészletét és a kapcsolódó díjak, költségek összegét elosztjuk a havi nettó (adózott) jövedelmével. Jövedelemként 
az igazolt, legális nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, családi pótlék, stb.) számítható be. A 300 ezer forintot meg nem haladó hitel esetében nem kell alkalmazni az adós-
ságfék szabályozást, amennyiben az adósnak nincs másik olyan korábbi – 2015. január 1-jét követően felvett – hitelből eredő fennálló tartozása, amelynél a hitel eredeti 
összege nem haladta meg a háromszázezer forintot. Ha új hitelt vesz fel, akkor a JTM arány kiszámításához az újabb hitel havi törlesztőrészletét és egyéb díjait hozzá kell 
adni a fennálló, korábban felvett (és még maradéktalanul vissza nem fizetett) hitelek törlesztőrészleteihez és egyéb díjaihoz. Adóstársak bevonása esetén a JTM megha-
tározásához az adóstársak fennálló havi törlesztőrészleteit és kapcsolódó fizetési kötelezettségeit, valamint az új hitel törlesztőrészletét és egyéb díját, költségét össze kell 
adni és azt kell arányosítani a nettó jövedelmek összegéhez. Az összes havi kötelezettség és jövedelmek aránya kell, hogy alacsonyabb legyen az előírt JTM-korlátnál.

A tartósan rendelkezésre álló jövedelem és a hitel devizaneme alapján a hitelezőnek legalább a következő ábrán olvasható felső korlátok betartása szükséges 
a hitelfelvétel során. Kérjük, hogy hitel igénylése során vegye figyelembe a rendszeres megélhetésének költségeit, főként a havi kötelező jellegű rendszeres 
kiadásait mint a rezsire és élelmiszerre fordított összegeket. (Azt javasoljuk, hogy amennyiben lehetséges, inkább alacsonyabb korlátokat állítson magának!) 
Fontos, hogy a hitelnyújtó ezeknél szigorúbb feltételeket is elvárhat a hitel elbírálásakor!

A hitelfedezeti mutató (HFM) korlát a fedezett hiteleknél (pl. jelzáloghitelek, gépjárműhitelek) a fedezetek (lakás, gépkocsi) értékének arányában korlátozza a felvehető hitelek 
nagyságát. A HFM a fogyasztók számára azt mutatja meg, hogy a hiteligénylés során a hitel fedezetét képező ingatlan forgalmi értékének vagy gépjármű piaci értékének 
maximum hány százalékáig kaphatnak hitelt a pénzügyi szervezettől. Felhívjuk figyelmét, hogy a fedezet forgalmi értéke, illetve piaci értéke eltérhet a tényleges vételártól. 

Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató  
(JTM) korlátok

Hitelfedezeti mutató  
(HFM) korlátok

Mennyi az Ön és a hitelszerződésben adóstársként  
részt vevők havi igazolt jövedelme összesen?

Milyen típusú az Ön hitele?

400 ezer forint alatt 400 ezer forint vagy afölött Jelzáloghitel Gépjárműhitel

A jövedelem legfeljebb mekkora százaléka  
fordítható hiteltörlesztésre:

A hitel maximális elbíráláskori értéke  
a fedezet forgalmi értékének arányában:

Forinthitel esetén: 50% 60% 80% 75%

Euró alapú és euróhitel esetén: 25% 30% 50% 45%

Egyéb devizahitel esetén: 10% 15% 35% 30%

Megjegyzések: A JTM korlát a legalább 5 éves kamatperiódusra rögzített jelzáloghiteleknél úgy módosul, hogy a rendszeresen fizetendő törlesztőrészlet 85%-os súllyal vehető 
figyelembe a havi törlesztő részletek meghatározásánál, azonban a mutató értéke ekkor sem haladhatja meg a 400 ezer forint feletti jövedelem esetére vonatkozó felső korlátot.

A HFM korlát pénzügyi lízing esetén 5%-kal magasabb mint a jelzáloghiteleknél és a gépjárműhiteleknél

JTM Példa: Tegyük fel, hogy az Ön háztartásában élők összes havi nettó jövedelme 320 e Ft. Ezt nem fordíthatják mind hiteltörlesztésre, hiszen megélhetésre is kell 
költeniük. A fenti táblázat alapján, ha forint alapú hitelt venne fel, és a hitelfelvétel időpontjában nincs más hiteltartozása, akkor a hitel elbírálásakor az előre kalkulálható 
maximális törlesztőrészlete nem lehet több havi 160 e forintnál! (320 e Ft * 50% = 160 e Ft) Ugyanakkor Önnek kell mérlegelnie, hogy a fennmaradó összeg elegendő 
lesz-e a megélhetésre! Inkább alkalmazzon szigorúbb korlátokat! Ha euró alapú hitelt választana, akkor az Ön hitele havi törlesztő részlete nem haladhatja meg a 80 ezer 
forintot (320 e Ft * 25% = 80 e Ft), egyéb devizában a hitel törlesztőrészlete pedig nem lehet több havi 32 ezer forintnál (320 e Ft * 10% = 32 e Ft). Vegye figyelembe, 
hogy a devizahitelek kockázatosak, nagymértékű árfolyamváltozás esetén törlesztési terhei jelentősen megemelkedhetnek!

HFM Példa: Tegyük fel, hogy Ön forint hitelből szeretne ingatlant vásárolni. A hitel fedezetét képező ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre. A megvásárolni 
kívánt ingatlan vételára 10 millió Ft, a forgalmi értéke 8 millió Ft. A felvehető hitel nagysága legfeljebb 6,4 millió Ft (8 m Ft * 80% = 6,4 m Ft) lehet. Amennyiben 
euró hitelből szeretne gépjárművet vásárolni és a megvásárolni kívánt gépjármű vételára 1,4 millió Ft, de a piaci értéke 1,2 millió Ft, akkor a felvehető hitel 
nagysága legfeljebb 540 ezer Ft (1,2 millió Ft * 45 % = 540 e Ft) lehet.

A táblázatban megjelölt jövedelemkategóriákhoz képest az egyes konkrét élethelyzetekben, életvitel függvényében eltérő lehet a szabadon felhasznál-
ható jövedelemhányad mértéke, ezért egyéni helyzete alapján mérlegeljen, és inkább alkalmazzon szigorúbb korlátokat!

A döntés előtt mindig tájékozódjon!

Hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról! Ebben segítségére lehetnek a szolgáltatók hon-
lapjain közzétett összehasonlító alkalmazások, tájékoztató anyagok, illetve az MNB honlapján található alkalmazás (http://alk.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/
bal_menu/ptilekerdezo).

Kérjen részletes tájékoztatást a hitelezőtől a hitel minden lényeges feltételéről, beleértve a kamatozást, a különféle díjakat és költségeket, a  teljes hiteldíjmutatót, 
a kalkulált törlesztési összeget! Tájékozódjon a kamat- és díjfeltételek változtatásának lehetőségéről, az adóst terhelő összes kötelezettségről! E részletes tájékoztatás 
megadására törvény kötelezi a hitelezőket. Mindenképpen olvassa el figyelmesen a hitelszerződést és az annak részét képező általános szerződési feltételeket, az üzlet-
szabályzati rendelkezéseket, a hirdetményt! Ha esetleg egyes részek nem egyértelműek, kérjen segítséget az ügyintézőtől! Szükség esetén kérje szakértő, pénzügyek-
ben jártas ismerős, vagy tanácsadó közreműködését pénzügyi döntésének meghozatalához, a választott hitelfeltételek értelmezéséhez!

Kiadja a Magyar Nemzeti Bank
www.mnb.hu

2016. május 1.
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A nem körültekintő hitelfelvétel komoly anyagi nehézséget okozhat! 
Kérjük, alaposan tanulmányozza át ezt a tájékoztatót!

Terveink megvalósításához átmenetileg több pénzre lehet szükségünk, mint amennyit meglévő megtakarításaink és havi jövedelmünk megenged. Egy hitel felvétele 
segítheti céljaink gyorsabb elérését, azonban egy ilyen döntés előtt érdemes időt szánni a kockázatok mérlegelésére is. Ha a teherbíró-képességünknél nagyobb 
hitelt veszünk fel, akkor előfordulhat, hogy a hitelt nem tudjuk maradéktalanul visszafizetni. Ebben az esetben komoly anyagi hátrány is érhet minket.

Kérjük, mindenképpen szánjon időt ennek a rövid tájékoztatónak az elolvasására, a hitelfelvétel kockázatainak megismerésére és mérlegelésére!

Milyen kockázatai vannak a hitelfelvételnek?

Hitelfelvételkor a legjelentősebb kockázat az, ha az adós nem tudja visszafizetni a hitelt. Ez akkor következhet be, amikor a hitel törlesztőrészletében és/vagy 
az adós jövedelmében, életkörülményeiben jelentős, kedvezőtlen változás történik.

Amennyiben az adós a törlesztőrészletek teljesítésével tartósan késedelembe esik, a hitelező felmondhatja a szerződést és az abból eredő tartozás megfizetését egy összegben 
kérheti. Ha az adós rosszul mérte fel törlesztési képességét, és anyagi lehetőségeit meghaladó mértékben eladósodott – elveszítheti a hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgyat, 
akár a lakhatása is veszélybe kerülhet. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a késedelmes fizetés és a követelésérvényesítés – sokszor jelentős összegű – költségei 
is az adóst terhelik. Amennyiben a vagyontárgy értékesítéséből nem fedezhető a hiteltartozás és az egyéb járulékos díjak, költségek összege, az adóst még további fizetési 
kötelezettség is terheli. Ha az adós a mindenkori minimálbért meghaladó összeggel több mint 90 napja tartozik, adatai bekerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe 
(KHR, korábbi közismert nevén BAR-lista), ami jelentősen megnehezíti, illetve sokszor kizárja a későbbi hitelhez jutás esélyét.

Fontos, hogy a hitelfelvevő hitelfelvételkor reálisan és inkább óvatosan ítélje meg jövőbeli hiteltörlesztési képességét, és csak akkora összegű hitelt 
vegyen fel, amelynek törlesztését – még váratlan kiadások felmerülése, jövedelmének csökkenése és a törlesztőrészlet emelkedése esetén is – bizton-
sággal tudja teljesíteni!

A felvett hitelt és kamatait a hitel futamideje alatt általában havonta kell törleszteni. A hitel kamata lehet rögzített (fix) vagy valamilyen kijelölt piaci kamatlábhoz (ún. 
referencia-kamatlábhoz) igazítottan változó. A referencia-kamatláb mellé egy rögzített kamatfelár is megállapításra kerül. Mind a fix kamat, mind pedig a rögzített kamat-
felár a három évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén legalább három évre előre rögzített. Az adott periódusokra rögzített kamat vagy kamatfelár az egyes periódusok 
végén emelkedhet, de csak a Magyar Nemzeti Bank által elfogadott módszertanoknak megfelelő mértékben (bővebb tájékoztatás kapcsán lásd: www.mnb.hu/fair-bank).

A hitel kamatlábának emelkedése esetén a törlesztőrészlet megemelkedik. Minél hosszabb a hitel futamideje, annál nagyobb arányban emelkedik a törlesztőrész-
let a kamatláb azonos mértékű emelkedése esetén. Bizonyos konstrukcióknál a törlesztőrészlet emelkedése helyett a futamidő növekszik, így az eredeti futamidő 
lejáratát követő időszakra további törlesztőrészlet-fizetési kötelezettség keletkezhet. A törlesztőrészletet a devizaalapú hiteleknél a deviza kamatszintjének változása 
mellett a forint/deviza árfolyam is befolyásolja. Ha az árfolyam megváltozik, akkor a törlesztőrészlet ezzel megegyező arányban változik: például a forint árfolyamának 
10 százalékos leértékelődése, minden más tényező (kamat, kezelési költség) változatlansága mellett, önmagában is 10 százalékos törlesztőrészlet-emelkedést jelent.

Mielőtt hitelt venne fel, érdemes megvizsgálni, hogyan hatnak a hitel egyes paramétereinek esetleges változásai a törlesztőrészletre. Ehhez használja az MNB honlapján 
elérhető hitelkalkulátort: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/alkalmazasok/szamitsa-ki-hitelet

Hitelfelvétel előtt alaposan tekintse át a hitel feltételeit, különös figyelmet fordítva arra, hogy a törlesztőrészleteken felül milyen egyéb díj- és költség-
elemek merülhetnek fel, változó kamatozású hitel esetén mi alapján számítják a kamatot (pl.: mi a referencia kamatláb), illetve milyen gyakorisággal 
(pl. havonta, negyedévente, évente) változhat a kamat!

Jelentősen nehezedhet a hiteltörlesztés, ha az adós vagy a háztartásában élők jövedelme csökken, esetleg elveszíti a munkáját, vagy váratlan kiadások merülnek 
fel. Amennyiben van rá lehetőség, javasolt olyan mértékű tartalékot képezni, amely segítségével hosszabb ideig, akár 6-12 hónapig képes a hitel további törleszté-
sére. Ennyi idő alatt lehetőség van új munkahelyet találni, a hitelnyújtóval a feltételeket újratárgyalni.

Hitelfelvétel előtt gondolja végig, hogy esetleges jövedelemcsökkenés esetén vannak-e a hiteltörlesztéshez felhasználható tartalékai! Ha nehéz helyzetbe 
került, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot a hitelezővel és egyeztessen a szerződés átütemezésének lehetőségeiről! Ügyeljen arra, hogy a hitel kiváltása 
során egy növekvő terhet jelentő hitel felvételével könnyen adósságcsapdába kerülhet, és egyre nagyobb adósságot kell törlesztenie!

Mekkora törlesztőrészlet vállalható a kockázatok figyelembevételével?

Hitelfelvétel előtt gondolja végig és próbálja kiszámítani, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud tartósan hitel törlesztésre fordítani. Ha több hitellel rendelkezik, 
azok törlesztőrészleteit össze kell adni. Ne az alacsonyabb, kezdő akciós törlesztőrészletet vegye alapul a tervezésnél, hanem azt, amit majd tartósan fizetnie kell! 
A jövedelmének megfelelő alacsony törlesztőrészlet választásával jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy nem tudja visszafizetni hitelét.

A Magyar Nemzeti Bank rendeletben 2015. január 1-jétől adósságfék-szabályozást írt elő (32/2014. MNB rendelet). A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) 
értékére előírt felső korlát megakadályozza, hogy a hitelfelvevő rendszeres, legális jövedelméhez képest túlságosan nagy törlesztési teherrel járó új hitelt vegyen fel. A mutató 

1  Ez a tájékoztató, melyet a hitelező köteles a hiteligénylőnek átadni, a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében 
foglalt kötelezettséggel összhangban készült. A tájékoztató célja, hogy felhívja a figyelmet a túlzott eladósodottság kockázataira és ajánlásokat tegyen a körültekintőbb hitelfelvételre. Mivel azonban egy hitelfelvétel 
során nem lehet minden kockázatot kizárni, ezért a Magyar Nemzeti Bank nem vállal és nem is vállalhat semmilyen felelősséget a felvett hitellel kapcsolatos esetleges veszteségekért. 
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értéke úgy határozható meg, hogy az adós havi törlesztőrészletét és a kapcsolódó díjak, költségek összegét elosztjuk a havi nettó (adózott) jövedelmével. Jövedelemként 
az igazolt, legális nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, családi pótlék, stb.) számítható be. A 300 ezer forintot meg nem haladó hitel esetében nem kell alkalmazni az adós-
ságfék szabályozást, amennyiben az adósnak nincs másik olyan korábbi – 2015. január 1-jét követően felvett – hitelből eredő fennálló tartozása, amelynél a hitel eredeti 
összege nem haladta meg a háromszázezer forintot. Ha új hitelt vesz fel, akkor a JTM arány kiszámításához az újabb hitel havi törlesztőrészletét és egyéb díjait hozzá kell 
adni a fennálló, korábban felvett (és még maradéktalanul vissza nem fizetett) hitelek törlesztőrészleteihez és egyéb díjaihoz. Adóstársak bevonása esetén a JTM megha-
tározásához az adóstársak fennálló havi törlesztőrészleteit és kapcsolódó fizetési kötelezettségeit, valamint az új hitel törlesztőrészletét és egyéb díját, költségét össze kell 
adni és azt kell arányosítani a nettó jövedelmek összegéhez. Az összes havi kötelezettség és jövedelmek aránya kell, hogy alacsonyabb legyen az előírt JTM-korlátnál.

A tartósan rendelkezésre álló jövedelem és a hitel devizaneme alapján a hitelezőnek legalább a következő ábrán olvasható felső korlátok betartása szükséges 
a hitelfelvétel során. Kérjük, hogy hitel igénylése során vegye figyelembe a rendszeres megélhetésének költségeit, főként a havi kötelező jellegű rendszeres 
kiadásait mint a rezsire és élelmiszerre fordított összegeket. (Azt javasoljuk, hogy amennyiben lehetséges, inkább alacsonyabb korlátokat állítson magának!) 
Fontos, hogy a hitelnyújtó ezeknél szigorúbb feltételeket is elvárhat a hitel elbírálásakor!

A hitelfedezeti mutató (HFM) korlát a fedezett hiteleknél (pl. jelzáloghitelek, gépjárműhitelek) a fedezetek (lakás, gépkocsi) értékének arányában korlátozza a felvehető hitelek 
nagyságát. A HFM a fogyasztók számára azt mutatja meg, hogy a hiteligénylés során a hitel fedezetét képező ingatlan forgalmi értékének vagy gépjármű piaci értékének 
maximum hány százalékáig kaphatnak hitelt a pénzügyi szervezettől. Felhívjuk figyelmét, hogy a fedezet forgalmi értéke, illetve piaci értéke eltérhet a tényleges vételártól. 

Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató  
(JTM) korlátok

Hitelfedezeti mutató  
(HFM) korlátok

Mennyi az Ön és a hitelszerződésben adóstársként  
részt vevők havi igazolt jövedelme összesen?

Milyen típusú az Ön hitele?

400 ezer forint alatt 400 ezer forint vagy afölött Jelzáloghitel Gépjárműhitel

A jövedelem legfeljebb mekkora százaléka  
fordítható hiteltörlesztésre:

A hitel maximális elbíráláskori értéke  
a fedezet forgalmi értékének arányában:

Forinthitel esetén: 50% 60% 80% 75%

Euró alapú és euróhitel esetén: 25% 30% 50% 45%

Egyéb devizahitel esetén: 10% 15% 35% 30%

Megjegyzések: A JTM korlát a legalább 5 éves kamatperiódusra rögzített jelzáloghiteleknél úgy módosul, hogy a rendszeresen fizetendő törlesztőrészlet 85%-os súllyal vehető 
figyelembe a havi törlesztő részletek meghatározásánál, azonban a mutató értéke ekkor sem haladhatja meg a 400 ezer forint feletti jövedelem esetére vonatkozó felső korlátot.

A HFM korlát pénzügyi lízing esetén 5%-kal magasabb mint a jelzáloghiteleknél és a gépjárműhiteleknél

JTM Példa: Tegyük fel, hogy az Ön háztartásában élők összes havi nettó jövedelme 320 e Ft. Ezt nem fordíthatják mind hiteltörlesztésre, hiszen megélhetésre is kell 
költeniük. A fenti táblázat alapján, ha forint alapú hitelt venne fel, és a hitelfelvétel időpontjában nincs más hiteltartozása, akkor a hitel elbírálásakor az előre kalkulálható 
maximális törlesztőrészlete nem lehet több havi 160 e forintnál! (320 e Ft * 50% = 160 e Ft) Ugyanakkor Önnek kell mérlegelnie, hogy a fennmaradó összeg elegendő 
lesz-e a megélhetésre! Inkább alkalmazzon szigorúbb korlátokat! Ha euró alapú hitelt választana, akkor az Ön hitele havi törlesztő részlete nem haladhatja meg a 80 ezer 
forintot (320 e Ft * 25% = 80 e Ft), egyéb devizában a hitel törlesztőrészlete pedig nem lehet több havi 32 ezer forintnál (320 e Ft * 10% = 32 e Ft). Vegye figyelembe, 
hogy a devizahitelek kockázatosak, nagymértékű árfolyamváltozás esetén törlesztési terhei jelentősen megemelkedhetnek!

HFM Példa: Tegyük fel, hogy Ön forint hitelből szeretne ingatlant vásárolni. A hitel fedezetét képező ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre. A megvásárolni 
kívánt ingatlan vételára 10 millió Ft, a forgalmi értéke 8 millió Ft. A felvehető hitel nagysága legfeljebb 6,4 millió Ft (8 m Ft * 80% = 6,4 m Ft) lehet. Amennyiben 
euró hitelből szeretne gépjárművet vásárolni és a megvásárolni kívánt gépjármű vételára 1,4 millió Ft, de a piaci értéke 1,2 millió Ft, akkor a felvehető hitel 
nagysága legfeljebb 540 ezer Ft (1,2 millió Ft * 45 % = 540 e Ft) lehet.

A táblázatban megjelölt jövedelemkategóriákhoz képest az egyes konkrét élethelyzetekben, életvitel függvényében eltérő lehet a szabadon felhasznál-
ható jövedelemhányad mértéke, ezért egyéni helyzete alapján mérlegeljen, és inkább alkalmazzon szigorúbb korlátokat!

A döntés előtt mindig tájékozódjon!

Hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról! Ebben segítségére lehetnek a szolgáltatók hon-
lapjain közzétett összehasonlító alkalmazások, tájékoztató anyagok, illetve az MNB honlapján található alkalmazás (http://alk.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/
bal_menu/ptilekerdezo).

Kérjen részletes tájékoztatást a hitelezőtől a hitel minden lényeges feltételéről, beleértve a kamatozást, a különféle díjakat és költségeket, a  teljes hiteldíjmutatót, 
a kalkulált törlesztési összeget! Tájékozódjon a kamat- és díjfeltételek változtatásának lehetőségéről, az adóst terhelő összes kötelezettségről! E részletes tájékoztatás 
megadására törvény kötelezi a hitelezőket. Mindenképpen olvassa el figyelmesen a hitelszerződést és az annak részét képező általános szerződési feltételeket, az üzlet-
szabályzati rendelkezéseket, a hirdetményt! Ha esetleg egyes részek nem egyértelműek, kérjen segítséget az ügyintézőtől! Szükség esetén kérje szakértő, pénzügyek-
ben jártas ismerős, vagy tanácsadó közreműködését pénzügyi döntésének meghozatalához, a választott hitelfeltételek értelmezéséhez!

Kiadja a Magyar Nemzeti Bank
www.mnb.hu

2016. május 1.
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TISZTELT HÖLGYEM/URAM!

Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése előtt áll, és 
a szerződéskötést követően a törvényben1 meghatározott adatai a Központi 
Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban: KHR) kerülnek. A tájékoztató 
célja a KHR-rel kapcsolatos fontos tudnivalók, illetve az Önt megillető jogok 
ismertetése. A pénzügyi szervezetek által a KHR-re vonatkozó tájékoztatás 
megtörténtéről és a tájékoztatás tudomásul vételéről a szerződés megkötése 
során nyilatkozatot is alá kell írnia. 

1. Mi is az a KHR?

A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely 
hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitel-
képességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, 
a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és 
kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt. A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, 
hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik 
korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon. 

A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat ad-
nak és kapnak a KHR-ből. Az Önnel szerződő intézmény az adatainak egy részét 
a szerződés megkötése után, más részét bizonyos események bekövetkeztekor 
adja át a KHR-nek (lásd részletesen 3. pontban). Amennyiben Önről az előzőek-
ben említettek következtében már van információ a KHR-ben, az intézmények 
az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből 
hitelképességének megállapításához (lásd részletesen a 2. pontban). 

A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolha-
tók, és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra 
használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek 
adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A KHR-t működtető vállalkozás 
felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért. Magyarországon 
jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR 
működtetésére engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minő-
sülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak. 

2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt? 

Mielőtt a hitelezők – így például bankok, szövetkezeti hitelintézetek – Önnek 
kölcsönt nyújtanak vagy egyéb szolgáltatásra szóló szerződést kötnek (lásd 
3.1. pont), meg kívánják állapítani, hogy képes lesz-e kötelezettségvállalását 
teljesíteni, hitelét visszafizetni. 

A hitelképesség vizsgálatához a hitelt nyújtók adósminősítő rendszert használ-
nak. E rendszer lehetővé teszi, hogy a hitelnyújtók minden hitelkérelmet azonos 
szabályok szerint bíráljanak el. 

Ahhoz, hogy a hitelnyújtó megállapíthassa az Ön adósminősítését, különböző 
adatokat használ fel. Ilyen adatok lehetnek részben a hitelkérelmének kitöltése 
során megadott információk (például van-e állása, mennyi a havi jövedelme, 
van-e saját ingatlana, hány éves), valamint a KHR-be került adatok (lásd részle-
tesen 3. pont). Ezen információk összesített értékelése alapján dönt a hitelnyúj-
tó a kölcsön folyósításáról, vagy éppen elutasításáról. Minden egyes hitelnyújtó 
saját egyedi adósminősítő rendszert használ. 

Fontos tudnia, hogy a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt ese-
tek kivételével – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át más 
pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek 
tényét is rögzíti a KHR, és ezt megismerhetik a pénzügyi szervezetek. A hoz-
zájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és 
bármikor szabadon módosítható. 

A megfelelő hitelbírálat kialakítása szempontjából rendkívül fontos, hogy 
a KHR-ben lévő, Önről szóló adatok helytállóak és érvényesek legyenek 
(probléma esetén lásd 4. és 5. pont). 

Fontos tudnia azt is, hogy szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles 
ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása érdekében 
beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan 
levonható következtetéseket. Fogyasztóval kötendő, devizahitel nyújtására irá-
nyuló szerződés, illetve szükség esetén az intézménynek figyelmeztetnie kell Önt 
a pénzügyi szolgáltatási szerződés (hitelfelvétel, lízingügylet, stb.) kockázataira. 

A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, 
ha Önt – a KHR-ben lévő információra is tekintettel – megfelelő adósnak ítélte. 

3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?

Fontos tudnia, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR ré-
szére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére 
a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. 

E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi 
adatátadásra a fennálló tőketartozásokról. 

3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás

Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénz-
ügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó 
szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a KHR-ben keze-
lendők, az alábbi adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be: 

•  az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési 
neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány 
száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím) 

•  a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), 
a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, az Ön 
ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, 
a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, va-
lamint a törlesztés módja és gyakorisága) 

3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó rendszeres adatátadás

• rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, 

a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme 

• eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett 

összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a már korábban 

átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok 

1 Jelenleg a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) 
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Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a 

KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerződés megszűnését követő 

5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését 

bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik. 

3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás 

3.2.1 Hitelmulasztás nyilvántartása

Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a 
lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe 
esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét 
és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, az alábbi adatok kerülnek a KHR-be: 

• a 3.1.1 és 3.1.2. pontban már felsorolt azonosító adatok és a szerződésre 

vonatkozó adatok 

• a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés idő-

pontja, ebben az időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás 

összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és 

időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés)
A minimálbér aktuális összegéről a pénzügyi szolgáltatóknál érdeklődhet, vagy 
felkeresheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalát2.

Fontos tudnia, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte előtt 30 
nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek figyelmez-
tetést kell küldenie arról, hogy a fenti adatai befognak kerülni a KHR-be, ha nem 
rendezi mulasztását. Tartozásának rendezésére a figyelmeztetést követően is 
van lehetősége. 

A jelen pontban említett adatok – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az 
átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasznál-
hatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás 
teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben. 

3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása 

Aki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, 
vagy hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény3 
elkövetését állapítja meg, arról az alábbi adatok kerülnek a KHR-be:  

• a 3.1.1 pontban ismertetett azonosító adatok, 

• ilyen magatartás adatai (igénylés elutasításának időpontja és indoka, okirati 

bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megneve-

zése, a határozat rendelkező részének tartalma) 
Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen idő-
szak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.

3.2.3 Kártyavisszaélések nyilvántartása

Akit bíróság jogerősen elítél bankkártyával való visszaélés miatt, annak az alábbi 
adatai kerülnek a KHR-be:  

• a 3.1.1 pontban ismertetett azonosító adatok, 

• a jogellenes bankkártyahasználattal kapcsolatos adatok (a készpénz-he-

lyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás időpontja, 

a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek 

időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az oko-

zott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, 

perre utaló megjegyzés) 

Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen 
időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. 

4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilvántartott 
adatokat? 

Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csat-
lakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy 

• milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta 

át ezeket, 

• ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.

 
A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérel-
mének eredményéről szoros törvényi határidők alapján levélben, vagy kérése 
esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.

5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal  
problémám van? 

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen került 
a KHR-be, vagy a nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kér-
heti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi 
szervezetnek, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A 
kifogás vizsgálatának eredményéről szoros törvényi határidők mellett írásban, 
kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában kap tájékoztatást. A 
kifogás beadása előtt érdeklődjön az intézménynél a vonatkozó eljárási szabá-
lyokról és a beadvány szükséges tartalmáról. 

Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának 
helyt ad, a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul köteles a KHR-t kezelő 
vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi. 

Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhez-
vételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz 
fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Informá-
ciószabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat 
be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény 
nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el. 

6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban? 

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénz-
ügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz. A KHR-re 
vonatkozó részletes szabályokat a 2011. évi CXXII. törvényben találja meg. 
A témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján 
is: http://www.mnb.hu/fogyasztoknak.

Hasznos címek

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: 
Bankközi Informatika Szolgáltató (BISZ) Zrt. 
Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27., 
honlap: www.bisz.hu, telefon: (+36 1) 421-2505 

Felügyelet: 
Magyar Nemzeti Bank 
Telephely cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 
honlap: www.mnb.hu, telefon: (+36 40) 203-776 

Adatvédelmi Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
honlap: www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400

2 http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/minimalber.html 
3 a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 274-277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342., 343., 345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény



TISZTELT HÖLGYEM/URAM!

Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése előtt áll, és 
a szerződéskötést követően a törvényben1 meghatározott adatai a Központi 
Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban: KHR) kerülnek. A tájékoztató 
célja a KHR-rel kapcsolatos fontos tudnivalók, illetve az Önt megillető jogok 
ismertetése. A pénzügyi szervezetek által a KHR-re vonatkozó tájékoztatás 
megtörténtéről és a tájékoztatás tudomásul vételéről a szerződés megkötése 
során nyilatkozatot is alá kell írnia. 

1. Mi is az a KHR?

A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely 
hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitel-
képességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, 
a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és 
kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt. A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, 
hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik 
korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon. 

A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat ad-
nak és kapnak a KHR-ből. Az Önnel szerződő intézmény az adatainak egy részét 
a szerződés megkötése után, más részét bizonyos események bekövetkeztekor 
adja át a KHR-nek (lásd részletesen 3. pontban). Amennyiben Önről az előzőek-
ben említettek következtében már van információ a KHR-ben, az intézmények 
az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből 
hitelképességének megállapításához (lásd részletesen a 2. pontban). 

A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolha-
tók, és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra 
használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek 
adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A KHR-t működtető vállalkozás 
felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért. Magyarországon 
jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR 
működtetésére engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minő-
sülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak. 

2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt? 

Mielőtt a hitelezők – így például bankok, szövetkezeti hitelintézetek – Önnek 
kölcsönt nyújtanak vagy egyéb szolgáltatásra szóló szerződést kötnek (lásd 
3.1. pont), meg kívánják állapítani, hogy képes lesz-e kötelezettségvállalását 
teljesíteni, hitelét visszafizetni. 

A hitelképesség vizsgálatához a hitelt nyújtók adósminősítő rendszert használ-
nak. E rendszer lehetővé teszi, hogy a hitelnyújtók minden hitelkérelmet azonos 
szabályok szerint bíráljanak el. 

Ahhoz, hogy a hitelnyújtó megállapíthassa az Ön adósminősítését, különböző 
adatokat használ fel. Ilyen adatok lehetnek részben a hitelkérelmének kitöltése 
során megadott információk (például van-e állása, mennyi a havi jövedelme, 
van-e saját ingatlana, hány éves), valamint a KHR-be került adatok (lásd részle-
tesen 3. pont). Ezen információk összesített értékelése alapján dönt a hitelnyúj-
tó a kölcsön folyósításáról, vagy éppen elutasításáról. Minden egyes hitelnyújtó 
saját egyedi adósminősítő rendszert használ. 

Fontos tudnia, hogy a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt ese-
tek kivételével – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át más 
pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek 
tényét is rögzíti a KHR, és ezt megismerhetik a pénzügyi szervezetek. A hoz-
zájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és 
bármikor szabadon módosítható. 

A megfelelő hitelbírálat kialakítása szempontjából rendkívül fontos, hogy 
a KHR-ben lévő, Önről szóló adatok helytállóak és érvényesek legyenek 
(probléma esetén lásd 4. és 5. pont). 

Fontos tudnia azt is, hogy szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles 
ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása érdekében 
beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan 
levonható következtetéseket. Fogyasztóval kötendő, devizahitel nyújtására irá-
nyuló szerződés, illetve szükség esetén az intézménynek figyelmeztetnie kell Önt 
a pénzügyi szolgáltatási szerződés (hitelfelvétel, lízingügylet, stb.) kockázataira. 

A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, 
ha Önt – a KHR-ben lévő információra is tekintettel – megfelelő adósnak ítélte. 

3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?

Fontos tudnia, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR ré-
szére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére 
a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. 

E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi 
adatátadásra a fennálló tőketartozásokról. 

3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás

Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénz-
ügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó 
szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a KHR-ben keze-
lendők, az alábbi adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be: 

•  az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési 
neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány 
száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím) 

•  a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), 
a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, az Ön 
ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, 
a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, va-
lamint a törlesztés módja és gyakorisága) 

3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó rendszeres adatátadás

• rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, 

a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme 

• eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett 

összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a már korábban 

átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok 

1 Jelenleg a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) 
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Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a 

KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerződés megszűnését követő 

5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését 

bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik. 

3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás 

3.2.1 Hitelmulasztás nyilvántartása

Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a 
lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe 
esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét 
és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, az alábbi adatok kerülnek a KHR-be: 

• a 3.1.1 és 3.1.2. pontban már felsorolt azonosító adatok és a szerződésre 

vonatkozó adatok 

• a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés idő-

pontja, ebben az időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás 

összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és 

időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés)
A minimálbér aktuális összegéről a pénzügyi szolgáltatóknál érdeklődhet, vagy 
felkeresheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalát2.

Fontos tudnia, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte előtt 30 
nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek figyelmez-
tetést kell küldenie arról, hogy a fenti adatai befognak kerülni a KHR-be, ha nem 
rendezi mulasztását. Tartozásának rendezésére a figyelmeztetést követően is 
van lehetősége. 

A jelen pontban említett adatok – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az 
átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasznál-
hatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás 
teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben. 

3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása 

Aki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, 
vagy hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény3 
elkövetését állapítja meg, arról az alábbi adatok kerülnek a KHR-be:  

• a 3.1.1 pontban ismertetett azonosító adatok, 

• ilyen magatartás adatai (igénylés elutasításának időpontja és indoka, okirati 

bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megneve-

zése, a határozat rendelkező részének tartalma) 
Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen idő-
szak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.

3.2.3 Kártyavisszaélések nyilvántartása

Akit bíróság jogerősen elítél bankkártyával való visszaélés miatt, annak az alábbi 
adatai kerülnek a KHR-be:  

• a 3.1.1 pontban ismertetett azonosító adatok, 

• a jogellenes bankkártyahasználattal kapcsolatos adatok (a készpénz-he-

lyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás időpontja, 

a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek 

időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az oko-

zott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, 

perre utaló megjegyzés) 

Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen 
időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. 

4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilvántartott 
adatokat? 

Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csat-
lakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy 

• milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta 

át ezeket, 

• ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.

 
A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérel-
mének eredményéről szoros törvényi határidők alapján levélben, vagy kérése 
esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.

5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal  
problémám van? 

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen került 
a KHR-be, vagy a nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kér-
heti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi 
szervezetnek, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A 
kifogás vizsgálatának eredményéről szoros törvényi határidők mellett írásban, 
kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában kap tájékoztatást. A 
kifogás beadása előtt érdeklődjön az intézménynél a vonatkozó eljárási szabá-
lyokról és a beadvány szükséges tartalmáról. 

Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának 
helyt ad, a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul köteles a KHR-t kezelő 
vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi. 

Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhez-
vételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz 
fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Informá-
ciószabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat 
be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény 
nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el. 

6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban? 

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénz-
ügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz. A KHR-re 
vonatkozó részletes szabályokat a 2011. évi CXXII. törvényben találja meg. 
A témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján 
is: http://www.mnb.hu/fogyasztoknak.

Hasznos címek

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: 
Bankközi Informatika Szolgáltató (BISZ) Zrt. 
Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27., 
honlap: www.bisz.hu, telefon: (+36 1) 421-2505 

Felügyelet: 
Magyar Nemzeti Bank 
Telephely cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 
honlap: www.mnb.hu, telefon: (+36 40) 203-776 

Adatvédelmi Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
honlap: www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400

2 http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/minimalber.html 
3 a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 274-277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342., 343., 345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény
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 határozatlan idejű,          részmunkaidős,          alkalmi munka         Munkavállaló felmondás alatt:  nem áll          áll

2 MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKAVISZONY ADATAI

Cég neve: .......................................................................................................................................................... Telefonszáma: ...........................................................................

Székhelye: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Munkavégzés pontos helye (ha nem azonos a székhellyel): ...................................................................................................................................................................................

Cég adószáma: ...................................................................................................       Szektor:   állami      magán      

A cég felszámolás (csődeljárás, végelszámolás, végrehajtás) alatt:    nem áll     áll 

Munkavállaló foglalkozása: ................................................................................       Munkavállaló közvetlen munkahelyi telefonszáma: .............................................................

Munkaviszonyának kezdete a munkáltatónál: ......................... év ........................... hó ............ nap        3 havi átlagos nettó jövedelme: .........................................................

A 3 hónap megbontva: ......................... Ft, .................... hónapban             ........................... Ft, .................... hónapban            ........................... Ft, ..................... hónapban. 

Jövedelem fizetés módja:        átutalás     készpénz     postai utalvány     egyéb: ...........................................................................................................................

Béren kívüli juttatás (cafeteria) tárgyévi havi nettó átlagos összege: ....................................................... Ft

Amennyiben munkabérben nem részesül, egyéb jövedelme: .................................................................................................................................................................................

GYES     GYED      táppénz     összege: ............................................................................................................................................................................................ 

Levonások a munkabéréből (jogcím, összeg, várható időtartam): .......................................................................................................... Ft     ................................................. -ig

letiltás         fizetéselőleg        egyéb fizetés levonás .......................................................     egyéb: ...........................................................

Jelen munkáltatói igazolást a fent megnevezett munkavállalónak a Cofidis Magyarországi Fióktelepétől történő hitelfelvétel, illetve a hitelfelvétel előfeltételét képező hitelbírálat  
céljából adtam ki. Alulírott, mint a munkáltatói igazolás kiállítására jogosult személy kijelentem, és tudomásul veszem hogy a fent nevezett munkavállaló hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy a munkaszerződése típusára, a munkaviszonyához kapcsolódó adatokra vonatkozó, személyes adatnak minősülő információt a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 
a fent nevezett munkavállaló hitelképességének vizsgálata céljából, illetve a fent nevezett munkavállaló késedelmes tartozásának behajtása érdekében szóban vagy írásban 
elkérjen. Alulírott, mint a munkáltatói igazolás kiállítására jogosult személy büntetőjogi felelősségem tudatában tanúsítom, hogy a jelen munkáltatói igazoláson feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá kijelentem, hogy az itt feltüntetett jövedelmek után társaságunk az előírt közterheket megfizette. A valótlan tartalmú munkáltatói 
igazolás használata (benyújtása) magánokirat-hamisítás bűncselekményét valósítja meg! 

Kelt: ....................................................., 20..........., .................................. hó, .............. napján.

   Cégszerű aláírás és cégbélyegző
   Érvényes: a kiállítás dátumától számított 30 napig

Ha segítségre van szüksége a kitöltéshez, hívja a 06 1 354 5000-es telefonszámot!

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu
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Kitöltésért felelős személy neve: ......................................................................................................        Beosztása: ..........................................................................................

Közvetlen telefonszáma: .......................................................   Faxszám, ahova a munkáltatói igazolás ellenőrzés céljából visszaküldhető: .......................................................

1 MUNKAVÁLLALÓ ADATAI
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Születési név: .......................................................................................................... Anyja neve: ...............................................................................................................
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NE KÜLDJE VISSZA A DOKUMENTUMOKAT 
HANEM VÁRJA HITELKÖZVETÍTŐ
PARTNERÜNK JELENTKEZÉSÉT!

Amennyiben kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat 
a +36 1 354 5000 telefonszámon.

Hitelközvetítő partnerünk az Ön védelme érdekében ellenőrzi 
az Ön személyazonosságát, elhozza Öntől a szerződést és a kap-
csolódó iratokat. Ezért kérjük, hogy a válaszborítékot ne zárja le, és 
ne küldje vissza címünkre, ezt megtesszük mi Ön helyett. A fentiek 
miatt munkatársaink a napokban fogják keresni telefonon.

Amennyiben összekészítette az összes dokumentumot, Ön is hív-
hatja hitelközvetítő partnerünket a +36 1 501 0306 telefonszámon. 
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