TERMÉKISMERTETŐ
COFIDIS MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITELHEZ
Hatályos: 2022.09.01-től
Cofidis Magyarországi Fióktelepe 
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140.
cofidis.hu

Adószám: 22196796-2-41
Telefon: 06 1 354 5000

Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Telefax: 06 1 354 5090
infohu@cofidis.hu

A Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel a Magyar Nemzeti Bank által minősített Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel,
amely a jogszabályi előírásokon felül további fogyasztóbarát kritériumoknak felel meg.
Ön akkor igényelhet Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelt, ha a 18. életévét betöltötte, állandó magyarországi lakcíme van, van saját
fizetési számla (bankszámla) száma, telefonos elérhetősége (mobil vagy vezetékes), e-mail címe, nem szerepel aktív adósként a KHR listán,
munkavállalók esetében minimum 3 hónapos munkaviszonnyal rendelkezik, egyéni vállalkozó esetén a tevékenységét legalább 2 éve kezdte meg,
valamint rendszeres jövedelme van.
1 TERMÉKJELLEMZŐK
Termékjellemzők
Termék neve

Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel

Hitel devizaneme

Forint

Felhasználási cél

Szabad felhasználású

Igényelhető hitelösszeg

3 000 000-10 000 000 Ft

Futamidő

3-7 év

Kamatozás

Futamidő végéig rögzített (fix)

Törlesztés módja

Havonta egyenlő részletekben (annuitással). A havi törlesztőrészlet minden hónap 12. napján esedékes.

Rendszeres havi nettó
jövedelemelvárás

– 3 000 000 – 5 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén 200 000 Ft
– 5 000 001 Ft kölcsönösszegtől 350 000 Ft

2 KAMATOZÁS
Kamatozás
Kamatozás

futamidő végéig rögzített (fix)

Ügyleti kamat

évi 11,30–13,97%

THM

11,90–14,90%

Reprezentatív példa Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylése esetén: 3 000 000 Ft hitelösszeg esetén havi törlesztőrészlet
65 672 Ft, hitelkamat (fix): évi 11,30%,THM: 11,90%, futamidő: 60 hónap, teljes visszafizetendő összeg: 3 940 320 Ft, a hitel teljes díja: 940 320 Ft
(a hitel teljes díjában foglalt díj (amely tartalmazza az ügyleti kamatot): 940 320 Ft; díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft), csekken vagy
készpénzben történő fizetés esetén + 500 Ft/alkalom fizetendő. A THM számítására a 83/2010. (III.25) Korm. rendelet 9. § (1) e) figyelembe vételével került sor.
3 FOLYÓSÍTÁSIG FELMERÜLŐ DÍJAK
Elnevezés

Mértéke (Ft / alkalom)

Folyósítási díj

Díjmentes
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4 FOLYÓSÍTÁST KÖVETŐEN OPCIONÁLISAN VAGY NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS ESETÉN FELMERÜLŐ DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK
Elnevezés

Mértéke (Ft / alkalom)

Esedékessége és megfizetés módja

Előtörlesztési díj

Az előtörlesztett összeg 0,50%-a, futamidő utolsó évében 0%. 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.

Az előtörlesztési díjat az előtörleszteni
kívánt összegen felül szükséges megfizetni átutalással, belföldi postautalvány
útján, postai csekken vagy készpénzben,
ellenkező esetben a díj az előtörleszteni
kívánt összegből kerül levonásra, vagyis
a ténylegesen előtörlesztésre fordítható
összeg a díj összegével csökken.

Csekkes és készpénzes
fizetés díja

500 Ft

A postai csekk befizetésével, illetve
a készpénzbefizetéssel egyidejűleg esedékes (előbbi esetben a csekk összege
már tartalmazza a díjat).

Szerződésmódosítási díj

3 000 Ft
(ha az Adós futamidő módosítást, törlesztőrészlet vagy törlesztési mód
változtatást kér, ide nem értve az Adós által teljesített előtörlesztést)

Az Adós kérése teljesítését megelőzően,
átutalással, belföldi postautalvány útján,
postai csekken vagy készpénzben.

Dokumentum-másolat
kikérésének díja, igazolás kiállítása, egyéb
ügyintézésre vonatkozó
kérelem benyújtása

3 000 Ft
(Ha az Adós a Cofidis-től másolatot, igazolást, igényel (ide nem értve a tartozásról kiállított törlesztési táblázatot), vagy a e-mailen már
megküldött dokumentum postai úton való megküldését kéri, vagy
egyéb, a szerződésben foglaltaktól eltérően vagy túlmenően, ügyintézésre vonatkozó kérelmet nyújt be.)

Az Adós kérése teljesítését megelőzően,
átutalással, belföldi postautalvány útján,
postai csekken vagy készpénzben.

Levelezési költség

K öltség/díj változása esetén, ha az értesítés megküldésére a Cofidis
a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles: 390 Ft/levél.

Azonnal esedékes, átutalással, belföldi
postautalvány útján, postai csekken vagy
készpénzben.

Adósságkezelési díj
(a kölcsönszerződés
fennállása alatt bekövetkezett késedelem
esetén fizetendő)

Az adósságkezelési díjat a Cofidis a szerződés hatálya alatti késedelem kapcsán, az adós fizetési képességének helyreállítását és
a kölcsönszerződés felmondásának megelőzését célzó lépésekkel
felmerülő ügyviteli költségeivel összefüggésben felmerülő kiadásai
fedezésére veti ki, ami részben saját, házon belüli kiadásai, részben
a harmadik személyek közreműködésével felmerülő, de közvetlenül
át nem hárított költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel a következőkre: telefonhívások indítása az ügyfelek felé, rövid szöveges
üzenetek (SMS-ek), felszólító levelek, postai készpénz átutalási megbízás (csekk) küldése az adós és az adóstárs részére, a levelek papír-,
nyomtatási- és postázási költsége, kiszervezett tevékenységet végző
társaságok munkadíja. Az adósságkezelési díj mértéke a következő:
– 1 000 Ft, ha az Adós a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely
fizetési kötelezettségével késedelembe esik.
– További 5 000 Ft, ha a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján
is fennáll.
– További 7 000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot
követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig
ezen összeg, ameddig az Adós késedelmes tartozását nem rendezi.

Azonnal esedékes, átutalással, belföldi
postautalvány útján, postai csekken vagy
készpénzben.

Behajtási díj
(a kölcsönszerződés
felmondásakor fizetendő)

A behajtási díj a szerződés felmondásával kapcsolatban végzett tevékenységek, nyújtott szolgáltatások ellentételezését szolgálja. A behajtási
díjat a Cofidis az adós tartozásának behajtása érdekében tett lépésekkel felmerülő ügyviteli költségeivel összefüggésben felmerülő kiadásai
fedezésére veti ki, ami részben saját, házon belüli kiadásai, részben
a harmadik személyek közreműködésével felmerülő, de közvetlenül át
nem hárított költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel a következőkre: a szerződés felmondásra való előkészítése, a felmondás előtti
utolsó felszólító és a felmondó levelek összekészítése, postázása (valamennyi érintett fél részére, tértivevényes megküldéssel), peresítésre (fizetési meghagyásos eljárásra) történő előkészítés, a megbízott ügyvédi
irodákkal történő kapcsolattartás, a külsős ügyvédi irodák díja, a végrehajtási eljáráshoz szükséges pénzintézeti adminisztráció lebonyolítása.

Azonnal esedékes, átutalással, belföldi
postautalvány útján, postai csekken vagy
készpénzben.
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Elnevezés

Mértéke (Ft / alkalom)

Esedékessége és megfizetés módja

Behajtási díj
(a kölcsönszerződés
felmondásakor fizetendő)

A felmondáskor esedékes behajtási díj összege a felmondás időpontjában fennálló tartozás összege szerint a következő:
– legfeljebb 300 000 Ft esetén 30 000 Ft.
– 300 001 – 600 000 Ft esetén 60 000 Ft.
– 600 001 – 900 000 Ft esetén 90 000 Ft.
– 900 001 – 1 200 000 esetén 120 000 Ft.
– 1 200 001 – 1 500 000 Ft esetén 150 000 Ft.
– 1 500 001 – 1 800 000 Ft esetén 180 000 Ft.
– 1 800 001 – 2 100 000 Ft esetén 210 000 Ft.
– 2 100 001 – 2 400 000 Ft esetén 240 000 Ft.
– 2 400 001 – 2 700 000 Ft esetén 270 000 Ft.
– 2 700 001 – 3 000 000 Ft esetén 300 000 Ft.
– 3 000 001 – 3 300 000 Ft esetén 330 000 Ft.
– 3 300 001 Ft és a feletti összeg esetén 360 000 Ft.

Azonnal esedékes, átutalással, belföldi
postautalvány útján, postai csekken vagy
készpénzben.

5 KÉSEDELMI KAMAT
Késedelmi kamat
(a kölcsönszerződés
felmondását követően
fizetendő)

– A késedelmi kamat a szerződés felmondását követően kerül felszámításra, mértéke évi 19,95–23,96%.
– A kölcsönszerződés felmondását követő 90. nap eltelte után a késedelmi kamat mértéke: évi 11,30–13,97%.
– Egyéb költség, vagy díj felszámítására nem kerül sor.

6 HITELFELVÉTELI FOLYAMAT
Hitelfelvételi folyamat
Hiteligénylési csatornák

– Telefonon a 06 1 354 5000 számon.
– Honlapunkon a www.cofidis.hu oldalon.

Rendelkezésre bocsátás

Az Adós Kölcsönszerződésben megjelölt, fizetési számlaszámára (bankszámlaszámára). Ön nem köteles
törlesztési számlát nyitni a Cofidisnél.

Folyósítás

Egy összegben.

Hitelfelvétel átfutási ideje

Legfeljebb a befogadást követő naptól számított 2 munkanapon belül.

Előtörlesztés elszámolása

Legfeljebb a befogadást követő naptól számított 2 munkanapon belül.

A Cofidis az online szerződéskötés során az Ön választása szerint közvetlen elektronikus – valós idejű –, illetve közvetett elektronikus – nem valós
idejű – szerződéskötési lehetőséget is biztosít. A hitelbírálathoz szükséges dokumentumok feltöltésére mind valós idejű, mind nem valós idejű szerződéskötést megelőzően bármilyen időpontban lehetősége van. Valós idejű szerződéskötést Ön hétköznap 9:00-19:00 óra között, nem valós idejű
szerződéskötést minden nap 0-24 óráig kezdeményezhet.
A folyósítási határidő teljeskörű online hitelfelvétel esetén a befogadást követő naptól számított maximum 2 munkanap. Amennyiben a Cofidis
igazolja, hogy a határidő-mulasztás önhibáján kívül következett be és minden tőle telhetőt megtett annak elkerülése érdekében, úgy a mulasztás
időtartama a határidőbe nem számít be. Amennyiben a Cofidis ezen határidőben a kölcsönt nem folyósítja, a Cofidis 1 munkanapot nem meghaladó késedelme esetén a teljes folyósított összeg 0,25%-át, ennél hosszabb késedelem esetén pedig a folyósított összeg 0,75%-át megfizeti
az Ön részére, melyre legkésőbb a folyósítást követő 5 munkanapon belül kerül sor.
Önnek joga van a kölcsönszerződéstől 14 napon belül írásban elállni, illetve díjmentesen felmondhatja a szerződést, ha a Cofidis a kölcsönt már
folyósította. Ebben az esetben Ön az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a kölcsön összegét és a kölcsön lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint
megállapított hitelkamatot visszafizetni.
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7 VÁLASZTHATÓ HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS
Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hiteléhez hitelfedezeti biztosítást is igényelhet, Extra, Silver és Szimpla csomagban. Ezek csomagtól
függően teljes és végleges munkaképesség csökkenés, keresőképtelenség, munkanélküliség és/vagy haláleset kockázatokra nyújtanak fedezetet.
Hitelfedezeti biztosítási csomagok díja
Extra biztosítási csomag díja a havi törlesztőrészlet összegének 7,99%-a
Silver biztosítási csomag díja a havi törlesztőrészlet összegének 9,88%-a
Szimpla biztosítási csomag díja a havi törlesztőrészlet összegének 5,35%-a.
8 A MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITELRE VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK
Kérjük, mérlegelje azt, hogy a hitel felvételével Ön kötelezettséget vállal a Cofidis felé. A törlesztési kötelezettségek késedelmes teljesítése
a kölcsönszerződés fennállása alatt adósságkezelési díj, a kölcsönszerződés felmondását követően késedelmi kamat felszámítását vonja maga
után, végső esetben pedig a hitelszerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez és a fennmaradó hitelösszeg teljes egésze tekintetében a végtörlesztés azonnali esedékessé válásához vezethet.
A hitel felvétele előtt tájékozódjon a különböző pénzügyi intézmények által kínált személyi hitel termékekről, döntése előtt hasonlítsa össze
a különböző Ajánlatokat!
A felelős hitelfelvételi döntés érdekében kérjük tájékozódjon, hogy az a cél, amelyre a hitelösszeget fordítani kívánja, elérhető-e más, e cél
megvalósítására szolgáló, akár kedvezőbb kondíciókkal igénybe vehető hitel- vagy lízingtermékkel (pl. lakáscélú jelzáloghitel, gépjármű-lízing).
A személyi hitelek önerőként történő felhasználását a Magyar Nemzeti Bank rendkívül kockázatos, az eladósodás veszélyével fenyegető gyakorlatnak tartja. Amennyiben a hitel felvételét követő 90 napon belül lakáscélú jelzáloghitelre vonatkozó ajánlatot kér bármely magyarországi
banktól, a potenciális kapcsolódó kockázatokat a hitelnyújtó kiemelten vizsgálni fogja, indokolt esetben pedig elutasíthatja hitelkérelmét.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon elérhető Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel össze
hasonlító oldalt, amely a https://www.mnb.hu/mszh címen érhető el. Az MNB összehasonlító oldalán a pénzügyi intézmények által
kínált valamennyi Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel online hitelfeltétele elérhető.
  COFIDIS MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN
BENYÚJTANDÓ ÉS BEMUTATANDÓ DOKUMENTUMOK
Érvényes kártyaformátumú személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél
Lakcímkártya
2 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat arról a számláról, ahova a jövedelme érkezik.
Jövedelemigazolás
	30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, mely lehet a Cofidis által biztosított vagy azzal megegyező tartalmú, a munkáltató által
megfelelően kitöltött nyomtatvány vagy NAV online keresetkimutatás.
	Nyugdíjból származó jövedelem esetén nyugdíj éves elszámoló lap. Ha Ön véglegesített rokkantsági ellátásban részesül, abban az esetben szükséges a NYUFIG (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) által kiállított, erről szóló határozat.
	Egyéni vállalkozó esetén előző éves NAV jövedelemigazolás.
	Ha családi pótlékra jogosult, akkor a MÁK (Magyar Államkincstár) által kiállított igazolás vagy saját névre szóló bankszámlakivonat,
amelyre az utalás érkezik a MÁK-tól.
	Egyéb jövedelem esetén (pl.: ingó, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, Cafeteria) a NAV által kiállított jövedelemigazolás vagy
munkáltatói igazolás.

Kérdés esetén hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat a 06 1 354 5000-es telefonszámon!
Hétfő-Kedd: 08:00-18:00, Szerda: 08:00-20:00, Csütörtök: 08:00-18:00, Péntek: 08:00-16:30

Közzététel: 2022.09.01.
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