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HIRDETMÉNY
COFIDIS MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITELHEZ

I. TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

II. ÜGYLETI KAMAT

III. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK

Kamatozás

Kamatozás futamidő végéig rögzített (fix)

Ügyleti kamat évi 16,24–18,21%

THM 17,50–19,81%

1  FOLYÓSÍTÁSIG FELMERÜLŐ DÍJAK

Elnevezés Mértéke (Ft / alkalom)

Folyósítási díj díjmentes

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 Adós részére, melyre 
legkésőbb a folyósítást követő 5 munkanapon belül kerül sor.

2  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 il-
leti 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 megfi-
zetni 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 kész pénzbefizetéssel egyidejűleg ese-
dékes (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.

• Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően
• Kölcsönszerződés
• Ügyfélnyilatkozatok
• Terméktájékoztató
  •  A Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel általános 

szerződési feltételei

• Általános biztosítási feltételek, biztosítási és ügyféltájékoztató 
• Biztosítási termékismertető
  • Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól
 •  A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magán személyek részére 

a Központi Hitelinformációs Rendszerről
• Munkáltatói igazolás

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. Adószám: 22196796-2-41 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Telefon: 06 1 354 5000 Telefax: 06 1 354 5090 infohu@cofidis.hu
cofidis.hu
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Elnevezés Mértéke (Ft / alkalom) Esedékessége és megfizetés módja

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

3 000 Ft
(Ha az Adós a Cofidis-től másolatot, igazolást, igényel (ide nem ért-
ve 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, ügyinté-
zésre vonatkozó kérelmet nyújt be.)

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

Levelezési költség  Költség/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 bekö-
vetkezett késedelem 
esetén fizetendő)

Az adósságkezelési díjat a Cofidis a szerződés hatálya alatti késede-
lem kapcsán, az adós fizetési képességének helyreállítását és a köl-
csönszerződés 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: tele-
fonhívások 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 postá-
zási 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 fize-
tendő)

A behajtási díj a szerződés felmondásával kapcsolatban végzett tevé-
kenységek, nyújtott szolgáltatások ellentételezését szolgálja. A behajtási 
díjat a Cofidis az adós tartozásának behajtása érdekében tett lépésekkel 
felmerülő ügyviteli költségeivel összefüggésben felmerülő kiadásai fe-
dezésére veti ki, ami részben saját, házon belüli kiadásai, részben a har-
madik személyek közreműködésével felmerülő, de közvetlenül át nem 
hárított költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel a következők-
re: 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 irodák-
kal történő kapcsolattartás, a külsős ügyvédi irodák díja, a végrehajtási 
eljáráshoz szükséges pénzintézeti adminisztráció lebonyolítása. A  fel-
mondáskor 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.
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IV. KÉSEDELMI KAMAT

IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Késedelmi kamat

Késedelmi kamat 
(a kölcsönszerződés 
felmondását követően 
fizetendő)

– A késedelmi kamat a szerződés felmondását követően kerül felszámításra, mértéke évi 27,36–30,32%.

– A kölcsönszerződés felmondását követő 90. nap eltelte után a késedelmi kamat mértéke: évi 16,24–18,21%.

– Egyéb költség, vagy díj felszámítására nem kerül sor.

Reprezentatív példa Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylése esetén: 3 000 000 Ft hitelösszeg esetén havi törlesztőrészlet 
74 573 Ft, hitelkamat (fix): évi 17,01%,THM: 18,40%, futamidő: 60 hónap, teljes visszafizetendő összeg: 4 474 380 Ft, a hitel teljes díja: 
1 474 380 Ft (a hitel teljes díjában foglalt díj (amely tartalmazza az ügyleti kamatot): 1 474 380 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.

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. A Cofidis jogosult a költséget annak felmerülésekor egyoldalúan módosítani, a harmadik személy által 
végrehajtott módosítással egyező mértékben.

Közzététel: 2023.02.01.


