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Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 
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 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
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A
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HITEL- 
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN 
COFIDIS GÉPJÁRMŰ HITELHEZ
Hatályos: 2023.02.01-től

SZERZŐDÉSSZÁM

1  HITELEZŐ ADATAI   

Név (cégnév): COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 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

HITELKÖZVETÍTŐ ADATAI   ÉRTÉKESÍTŐ ADATAI

Név (cégnév):  ................................................................................... Név:  .............................................................................................
Levelezési cím:  ................................................................................ Levelezési cím:  ...............................................................................

2  A HITEL LÉNYEGES JELLEMZŐINEK ISMERTETÉSE

A hitel típusa: Gépjárművásárlási 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:

Tájékoztatjuk, hogy pozitív hitelbírálat esetén a kölcsön összege nem Önnek, hanem az Eladó-
nak / Szállítónak kerül közvetlenül átutalásra.
A hitel folyósítására az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén kerül sor: 
a)  annak megfelelő igazolása, hogy az adásvételi szerződés szerinti vételárból az Adós saját ré-

szének (önerő) az Eladó javára való megfizetése megtörtént; 
b)  az Adós tulajdonjogának a feltüntetése a közúti közlekedési nyilvántartásban;
valamint
c) a Cofidis által az egyedi szerződés kapcsán meghatározott egyéb feltételek.

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 – fizetésé-
nek módja: választás szerint csoportos beszedési megbízással, átutalással, készpénzben vagy postai 
csekken. A befizetett összegeket a következő sorrendben kell elszámolni: behajtás költségei, adósság-
kezelési díj, késedelmes adminisztrációs költségek (pl. előtörlesztési díj, túlfizetés visszaküldésének 
díja, igazolás kiállítási vagy dokumentummásolat megküldési díj), késedelmes csekkes és készpénzes 
fizetési díj, késedelmes hitelkamat, késedelmes tőketartozás, aktuális adminisztrációs költségek, 
aktuális csekkes és készpénzes fizetési díj, aktuális hitelkamat, aktuális tőketartozás.

A fizetendő teljes összeg a tőke, 
valamint a hitelkamatok 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

A termék értékesítéséhez vagy 
a szolgáltatás nyújtásához 
kapcsolódó halasztott fizetés 
formájában nyújtott hitel esetén 
a termék vagy szolgáltatás 
megnevezése és készpénzára:

Gépjármű megnevezése:

Gyártási év: ......................   Gyártmány: ............................................................................

Modell: ..................................................................  Forgalmi rendszám: .............................

Alvázszám:  ................................................................................................................................

Motorszám: ................................................................................................................................

Készpénzára (Bruttó vételár): ................................. Ft
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3  A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS

Hitelkamat vagy hitelkamatok: Kamatozás módja:  Fix kamatozású   Változó kamatozású

Hitelkamat (változó kamatozás esetén a szerződés aláírásakor): évi ................................    

Változó kamatozás esetén első irányadó referencia kamatláb: 15,61%

Teljes hiteldíj mutató (THM): a hitel 
teljes díjának aránya a hitel teljes 
összegéhez, éves százalékban 
kifejezve. A THM a különböző aján-
latok összehasonlítását segíti.

A teljes hiteldíjmutató értéke (THM; változó kamatozás  
esetén: a jelenleg érvényes referencia-kamatláb alapján): évi .................................

3 000 000 Ft hitelösszeg esetén (termék/szolgáltatás készpénzára: 5 000 000 Ft, önrész: 2 000 000 Ft) 
a havi törlesztőrészlet 100 586 Ft, kamat (fix vagy változó): 31,90%, THM: 37%, futamidő: 60 hónap, 
teljes visszafizetendő összeg: 6 035 160 Ft, a hitel teljes díja: 3 035 160 Ft (a hitel teljes díjában foglalt 
díj (amely tartalmazza az ügyleti kamatot): 3 035 160 Ft; díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft). 
(A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) e) figyelembevételével került sor.

Hitelszerződés megkötéséhez 
szükséges – biztosítási vagy – 
egyéb kapcsolódó szolgál tatási 
szerződés fennállása, ha a hitelező 
e szolgáltatások ellenszolgáltatását 
nem ismeri, azok a THM-ben nem 
szerepelnek:

Nem szükséges.

Amennyiben Ön választása szerint biztosítottként hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat igényel, 
úgy „Extra” biztosítási csomag esetén ennek biztosítási díja a havi törlesztőrészlet összegének 
4,99%-a, „Silver” biztosítási csomag esetén a havi törlesztőrészlet összegének 5,45%-a, „Szimpla” 
biztosítási csomag esetén a havi törlesztőrészlet összegének 3%-a.

Hitelkamaton kívüli minden 
ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, 
jutalékot, költséget:

Cofidis által felszámítható készpénzátutalási megbízással (postai csekken) történő fizetés 
díja: 800 Ft / alkalom

Cofidis által felszámítható készpénzkezelési díj (a Cofidis ügyfélszolgálatán történő készpénz-
befizetés): 1 000 Ft / alkalom

Cofidis által felszámítható, dokumentum másolat készítésével, igazolások kiállításával, 
azok postázásával, illetve a Kölcsön szerződésben, vagy a jogszabályban előírt kötelezett-
ségeket meghaladóan az Adós részéről igényelt adminisztratív feladatok ellátásáért fize-
tendő szolgáltatási díj: 3 000 Ft / alkalom

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

Amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késede-
lembe esik, a nem teljesített, vagy késedelmesen teljesített fizetés összege után késedelmi ka-
matot fizet a Cofidisnek, amely késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat másfélszerese plusz 3 
(három) százalékpont, de legfeljebb a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 
17/A.§-ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.

Amennyiben Ön a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével kése-
delembe esik, és a Cofidis a késedelmes összeg tekintetében megkezdi a belső eljárásrendje 
szerinti behajtási eljárását, a késedelmes tartozás kezelésével felmerült adminisztratív költségek 
fedezésére a Cofidis adósságkezelési díjat jogosult felszámítani. Az adósságkezelési díj mértéke 
5 000 Ft, azzal, hogy a díj a késedelmes tartozás után egy alkalommal kerül csak felszámításra, 
függetlenül attól, hogy az adott késedelem meddig áll fenn.

Amennyiben Ön a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével 
késedelembe esik, és a Cofidis az Ön személyes, a Cofidis munkatársai általi felkeresését látja 
indokoltnak, úgy a Cofidis ezen személyes felkereséssel felmerülő ügyviteli költségeinek megté-
rítésére 10 000 Ft Ügyfél Cofidis általi felkeresés díjat jogosult kivetni.

Amennyiben Ön legalább 2 havi törlesztőrészlettel késedelembe esik, és ezért a Cofidis a Kölcsön-
szerződést felmondja, úgy köteles felmondáskor esedékes behajtási díjat fizetni a Cofidis, illetve 
közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében igénybe vett harmadik személyek ré-
szére, amelynek mértéke 30 000 Ft.

Fizetési kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítése esetén továbbá a Cofidis – az Általános 
Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint – jogosult a  kölcsönszerződést felmondani, 
aminek következtében teljes tartozása egy összeg ben válik esedékessé. Az Adós nem, vagy kése-
delmes teljesítése esetén a Cofidis a késedelem idejére késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 
A késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat másfélszerese plusz 3 (három) százalékpont, de 
legfeljebb a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/A.§-ban meghatározott 
teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 

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).

SZERZŐDÉSSZÁM:
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SZERZŐDÉSSZÁM:

4  EGYÉB JOGI TÁJÉKOZTATÁS

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

Előtörlesztés: Ön bármikor jogosult a gépjármű vásárlási kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére.

Előtörlesztés esetleges költségei: Önnek joga van a kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésére. Ennek költségei: az előtörlesztett 
összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejára-
tának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. Az előtörlesztett összeg fél százaléka, 
ha az  előtörlesztés időpontja és a  hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg az egy évet. Ezen költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés 
időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő 
hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. Nem 
illeti meg a Cofidist a jelen pont szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal 
az 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 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 kötelezettségtől 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 Gépjármű Hitel Általános Szerződési Feltételei következő módosítása 
napjáig érvényes.

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

ADÓS ÍRJA ALÁ: KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

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

ADÓSTÁRS ÍRJA ALÁ: KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN 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, illetve hitelközvetítő bevonása esetén a hitelközvetítőtől megkaptam.
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SZERZŐDÉSSZÁM:

A Cofidis Gépjármű Hitel hitelkamata az ügyfél választása szerint fix, vagy változó. Fix kamatozás esetén a Cofidis a termék hitelkamatát a futamidő 
alatt nem módosítja. A Cofidis változó kamatozású Cofidis Gépjármű Hitel termékénél a BUBOR-t, mint referenciamutatót alkalmazza. A BUBOR 
a Budapesti bankközi forint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekinte-
nek. A BUBOR-t mint referencia-kamatlábat a különböző devizanemekben és periódusokra a Magyar Nemzeti Bank teszi közzé az alábbiak szerint:

Mutató megnevezése Devizanem Periódus hossza Hivatalos értékek

BUBOR HUF 1 / 3 / 6 / 12 hó http://www.mnb.hu/letoltes/bubor2.xls

Változó kamatozás esetén a hitelkamat a hat hónapos Budapesti bankközi kamatlábból (BUBOR), mint a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján 
közzétett referencia-kamatlábból és fix kamatfelárból tevődik össze, azzal, hogy a teljes hiteldíjmutató mértéke nem haladhatja meg az érintett 
naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.

A hitelkamat a hat hónapos BUBOR-hoz, mint referencia-kamathoz kötött, és 6 hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok 
január 1. napjától június 30., illetve július 1. napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári félévet megelőző hónap utolsó munka-
napja előtt 2 nappal (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon) 
érvényes hat hónapos BUBOR irányadó az adott naptári félév idejére. A hitelkamat mértékének a hat hónapos BUBOR változásával járó megválto-
zása nem minősül szerződésmódosításnak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését 
megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé. A referencia-kamatláb módosulása a havi minimum fizetendő törlesztő részlet összegét 
befolyásolja (a referenciakamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), az adott kölcsönre vonatkozó futamidő változatlanul 
hagyása mellett.

A COFIDIS ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAMUTATÓ ÉS ANNAK KEZELŐJÉNEK NEVE,  
VALAMINT KÖVETKEZMÉNYEI A FOGYASZTÓRA NÉZVE

COFIDIS GÉPJÁRMŰ HITEL

http://www.mnb.hu/letoltes/bubor2.xls
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