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A ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HITELSZERZŐDÉS 
MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN COFIDIS MINŐSÍTETT 
FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITELHEZ
Hatályos: 2023.01.01-től 

SZERZŐDÉSSZÁM

1  HITELEZŐ ADATAI 

Név (cégnév): COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140
Telefonszám: 06 1 354 5000 Telefax szám: 06 1 354 5090 E-mail: infohu@cofidis.hu Internet cím: www.cofidis.hu
Cégjegyzékszám: 01-17-000367 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 22196796-2-41

2  A HITEL LÉNYEGES JELLEMZŐINEK ISMERTETÉSE

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

A hitel teljes összege, a hitelszerző-
désben 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 köl-
csön folyósítása ezen fizetési számlára való átutalással történik.

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

A törlesztőrészletek és elszámolá-
suk módja:

................................. Ft/alkalom 1 törlesztőrészlet / hónap 

A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fize-
tésének módja: választás szerint csoportos beszedési megbízással, átutalással, készpénzben vagy 
postai csekken. A befizetett összegeket a következő sorrendben kell elszámolni: behajtás költségei, 
késedelmi díj/adósságkezelési díj, késedelmes adminisztrációs díjak és költségek (előtörlesztési díj, 
szerződésmódosítási díj, értesítés díja, igazoláskiállítási vagy dokumentummásolat-megküldési díj, 
levelezési költség), késedelmes postai csekkes és készpénzes befizetési díj, késedelmes biztosítási 
díj, késedelmes hitelkamat (késedelmi kamat), késedelmes tőketartozás, esedékes, nem késedelmes 
adminisztrációs díjak és költségek, csekkes és készpénzes befizetés díja, biztosítási díj, esedékes 
hitelkamat, esedékes tőketartozás.

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

3  A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS

Hitelkamat (fix hitelkamat): ................................. 

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

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

Reprezentatív példa Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylése ese-
tén: 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.
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Hitelszerződés megkötéséhez 
szükséges biztosítási vagy 
egyéb kapcsolódó szolgáltatási 
szerződés fennállása, ha a hitelező 
e szolgáltatások ellenszolgáltatását 
nem ismeri, azok a THM-ben nem 
szerepelnek:

Ön a kölcsön igénylésekor köteles a fizetési számlát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen fizetési 
számlára való átutalással történik. Egyéb biztosítási 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 össze-
gének 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/hónap, 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:

Csekkes és készpénzes fizetés díja: 500 Ft / alkalom

Szerződésmódosítási díj (futamidő módosítása, törlesztőrészlet vagy törlesztési mód változtatása, 
ide nem értve az Adós által teljesített előtörlesztést): 3 000 Ft / alkalom

Dokumentummásolat kikérésének díja, igazolás kiállítása, egyéb ügyintézésre vonatkozó 
kérelem benyújtása (abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az Adós a Cofidis részé-
ről 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 ami-
kor az Adós egyéb, a szerződésben foglaltaktól eltérően vagy túlmenően, ügyintézésre vonatkozó 
kérelmet nyújt be): 3 000 Ft / alkalom

Teljes előtörlesztés, részbeni előtörlesztés:
Az előtörlesztett összeg 0,50%-a. Egy évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés 
díjmentes. Ezen költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsönszerző-
dés 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:
Költség/díj változása esetén, ha az értesítés megküldésére 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 Sta-
tisztikai 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.

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

A Cofidis a kölcsönszerződés fennállása alatt 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 adósságke-
zelési díjat a Cofidis évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 
előző évi éves fogyasztói árindex mértékével módosíthatja.

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

Amennyiben Ön legalább 2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelembe esik, úgy a kölcsönszerző-
dés felmondásakor 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 kölcsönszerződés fel-
mondását követően felszámított késedelmi kamat az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalék-
ponttal növelt mértéke, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszer-
ződésre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke, vagy a kötelezően alkalmazandó 
jogszabályi rendelkezés által meghatározott egyéb maximális mérték. Kölcsönszerződés felmon-
dását követő 90. nap eltelte után a késedelmi kamat mértéke az Adós nem teljesítése miatti fel-
mondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat mértékével egyező. Egyéb költség, vagy 
díj felszámítására nem kerül sor.

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 elő-
törlesztett összeg 0.50%-a. Egy évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmen-
tes. 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 sze-
rinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az  Ön által teljesített előtörlesztés 
összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

A fogyasztónak nyújtott hitelről 
szóló 2009. évi CLXII. törvény 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 fogyasztónak nyújtott hitelről 
szóló 2009. évi CLXII. törvény 14. § 
(6) bekezdése szerinti tájékoztatás:

A Cofidis haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja Önt a hitelreferencia szolgáltatás igénybevé-
tele során történő adatátadás eredményéről, ha a Cofidis a hitelreferencia-szolgáltatás igénybe-
vétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni, kivéve ha a tájékoztatási kötelezettség teljesíté-
sét 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 rendelkezésére 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 Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel Általános Szerződési Feltételei 
következő módosítása napjáig érvényes.
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5   KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS AZ AUDITÁLT ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ, 
ÚN. VALÓS IDEJŰ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKHEZ.

A hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti 
tagállambeli képviselőjének neve (cégneve): Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Levelezési címe: 1433 Budapest, Pf. 1140

A hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági 
nyilvántartásba vételi száma: Cg: 01-17-000-367

A hitelező tevékenységét engedélyező 
felügyelő hatóság: Banque de France

Az elállási jog gyakorlása: Ön a szerződés kézhezvételétől számított tizennégy napon belül díjmentesen elállhat 
a szerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a szerződést, ha a Cofidis annak 
terhére a kölcsön(ök)et már folyósította. Ebben az esetben Ön az elállásról (felmondás-
ról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc 
napon belül köteles a kölcsön(ök) összegét és a kölcsön(ök) lehívásának időpontjától 
a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkama-
tot a Cofidis fizetési számlájára átutalással visszafizetni. Az elállási (felmondási) jogot 
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön az erre vonatkozó nyilatkozatát 
a határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Cofidisnek megküldi, 
az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 
E-mail: infohu@cofidis.hu
Telefax szám: 06 1 354 5090

A szerződés létrejöttét megelőző időszakban 
a hitelező által alkalmazandó jog: Az alkalmazandó jog Magyarország joga.

Jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, 
illetékesség kikötése: Az alkalmazandó jog Magyarország joga.

Nyelvhasználat: Az előzetes tájékoztatás, a szerződéskötés, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasz-
tóval való kapcsolattartás nyelve a magyar.

Szerződésből eredő jogviták peren kívüli 
rendezésére rendelkezésre álló olyan 
lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát:

A szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére nem áll rendelkezésre olyan 
lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát.

Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ..................................................

ADÓS ÍRJA ALÁ: 

...........................................................................................................
Aláírás

ADÓSTÁRS ÍRJA ALÁ: 

...........................................................................................................
Aláírás

A hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt átvettem és a 2009. évi CLXII. törvény 5-7. §-a, illetve a fogyasztónak 
nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. és az 5. §-ban előírt szóbeli tájékoztatást 
a Cofidistől megkaptam.
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