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A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000367, cé-
get 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 tevékenysé-
gi köre: egyéb hitelnyújtás, adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498, továbbiakban: Cofidis) által az Adós 
(Cofidis és az Adós továbbiakban együtt: Felek) részére nyújtott Cofidis Gépjárművásárlási kölcsön feltételeit.
A jelen általános szerződési feltételekben nagybetűvel jelölt szavak meghatározását az Üzletszabályzat tartal-
mazza. Jelen általános szerződési feltételek rendelkezései szempontjából Adós alatt az Adóstársat is érteni kell, 
amennyiben az általános szerződési feltételek kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
A  jelen általános szerződési feltételek rendelkezései szempontjából Eladó az a természetes vagy jogi sze-
mély, akitől az Adós a Gépjárművet meg kívánja vásárolni, és amihez a Cofidis az Adós részére hitelt, vagy pénz-
kölcsönt nyújt. 
A jelen általános szerződési feltételek rendelkezései szempontjából Szállító a Kölcsönszerződés vonatkozásában 
eladóként vagy bizományosként eljáró gépjármű-kereskedés, aki egyben Hitelközvetítő is. Ha a Szállító és az  eladó 
személye egymástól eltér – amennyiben a gépjármű-kereskedés csak közvetítőként, és nem eladóként vagy bizomá-
nyosként jár el – úgy az adott Kölcsönszerződés rendelkezései szempontjából Eladó alatt a szállítót is érteni kell, kivéve, 
ha az általános szerződési feltételek kifejezetten eltérően nem rendelkezik

1. SZERZŐDÉSKÖTÉS (A GÉPJÁRMŰ KIVÁLASZTÁSA, FELELŐSSÉG)
1.1 A Cofidis a jelen Cofidis Gépjárművásárlási kölcsönszerződésben (a továbbiakban: Kölcsönszerződésben) rögzített 

feltételek szerint fogyasztási kölcsönt nyújt az Adósnak a Kölcsönszerződés egyedi részében megjelölt gépjármű 
(a továbbiakban: Gépjármű) megvásárlásához. A Gépjármű megfelelő gondossággal történő kiválasztása és az adás-
vételi szerződés megfelelő körültekintéssel és feltételekkel való megkötése az  Adós felelősségi körébe tartozik, 
az e körben felmerülő az Adós számára hátrányosnak ítélt következményekért a Cofidist semmiféle felelősség nem 
terheli. Az  Adós a  Gépjárműnek az  Eladótól való átvétele során köteles azt saját költségére tartozékaival együtt 
mennyiségileg és minőségileg átvizsgálni, sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmánya-
inak meglétét ellen őrizni. Az adásvételi szerződés nem teljesítéséért, illetve hibás teljesítéséért a Cofidist semmiféle 
felelősség nem terheli. Az Adós jótállási, szavatossági, vagy bármely más, az adásvételi szerződésből eredő igényét 
közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti. A Gépjármű által vagy azzal összefüggésben okozott bármilyen 
kárért, balesetért, a Gépjármű meghibásodásáért, károsodásáért, illetve a Gépjármű üzemeltetésével okozott egyéb 
károkért a Cofidist semmiféle felelősség nem terheli. A Gépjármű meghibásodásából, károsodásából, illetve ellopá-
sából eredő kár, vagy az Adós és az Eladó között felmerülő esetleges vita az Adósnak a Cofidis felé fennálló köte-
lezettségeit nem érinti. 

1.2 A Kölcsönszerződés – az Üzletszabályzat III. pontjában meghatározott ellenőrzéseket, és a Hitelkérelem Cofidis általi 
elfogadását követően – a Kölcsönszerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.

1.3 Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Cofidis folyósítsa a kölcsön összegét közvetlenül az Eladónak a Gépjár-
mű vételára megfizetése jogcímén, az alábbi feltételek teljesülése esetén: 
a) Cofidis döntése alapján a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés átadása a Cofidisnek és a Cofidis által előírt 

adatszolgáltatás teljesítése; 
b) annak megfelelő igazolása, hogy az adásvételi szerződés szerinti vételárból az Adós saját részének (önerő) az El-

adó javára való megfizetése megtörtént; 
c) az Adós tulajdonjogának feltüntetése a közúti közlekedési nyilvántartásban, azzal, hogy a Cofidis az Adós tulajdon-

joga átjegyzésének megtörténtét közvetlenül a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 
Államtitkársága adatbázisaiból ellenőrzi; valamint

d) a Cofidis által az egyedi szerződés kapcsán meghatározott egyéb feltételek. 
A  kölcsön összegének folyósítására a  jelen pontban felsorolt hibátlan dokumentumok Cofidis általi hiánytalan 
kézhezvételétől számított 5 banki napon belül kerül sor. Amennyiben bármelyik átadott dokumentum ellentmond 
az Eladó/Szállító és/vagy az Adós által korábban beterjesztett információknak, a Cofidisnek jogában áll bármilyen 
fizetés teljesítését megtagadni; az ebből származó károkért a Cofidis nem felel. A Cofidis saját egyoldalú döntése 
alapján abban az esetben is átutalhatja a kölcsön összegét, amennyiben a  jelen pontban említett feltételek nem 
mindegyike teljesül. 

1.4 Az Adós a Kölcsönszerződés egyedi részében megjelölt önerő összegét köteles közvetlenül az Eladó részére megfi-
zetni, azzal, hogy a kölcsön összege a Gépjármű piaci értékének 75 %-át nem haladhatja meg.

1.5 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén illetve annak aláírását követően küldi meg a Kölcsönszerződést az Adós 
részére. Adós kötelezi magát arra, hogy a Kölcsönszerződést átveszi. A Kölcsönszerződés jelen pont szerinti kézbe-
sítésére az Üzletszabályzat 3.6. pontjában leírt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

1.6 A  Cofidis fenntartja a  jogot arra, hogy a  Hitelkérelmet elutasítsa. Ha a  Cofidis az  Adós Hitelkérelmét elutasítja, 
és az Adós az Eladó részére a Gépjárművel kapcsolatosan bármilyen formában teljesített, vagy erre vonatkozóan 
kötelezettséget vállalt, jogviszony csak az Eladó és az Adós között keletkezik. 

1.7 Az  Adós a  Kölcsönszerződés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül díjmentesen eláll-
hat a Kölcsönszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Kölcsönszerződést, ha a Cofidis a kölcsönt már 
folyósította. Ebben az  esetben az  Adós az  elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a kölcsön összegét és a kölcsön lehívásának időpont-
jától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Kölcsönszerződés szerint megállapított Hitelkamatot a Cofidis 
fizetési számlájára átutalással megfizetni. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekin-
teni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon 
a Cofidisnek megküldi.

1.8 A Cofidis kizárja a felelősségét az Eladó és az Adós jogviszonyával kapcsolatban, így a Gépjárművel kapcsolatos 
esetleges hibás teljesítésért minden szavatossági, illetve esetleges jótállási kötelezettség kizárólag az Eladót terheli. 
Ha azonban az Eladó az Adóssal kötött szerződés teljesítésével késedelembe esik, vagy a szerződés hibás teljesítése 
a  Gépjármű rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, és az  Adós késedelemből, illetve hibás teljesítésből 
eredő követeléseinek az Eladó nem tett határidőben eleget, az Adós a Kölcsönszerződés alapján esedékessé váló 
törlesztést az igénye kielégítéséig visszatarthatja. A visszatartási időszakra nem számítható fel Hitelkamat és a Hi-
telkamaton kívüli ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget. A visszatartási jog gyakorlását megala-
pozó körülményekről az Adós papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatni köteles a Cofidist. A visszatartási 
jog a  tájékoztatást követően illeti meg az  Adóst. Az  Adós kötelezi továbbá magát arra, hogy a  visszatartási jog 
gyakorlását megalapozó körülmények megszűnésekor, erről haladéktalanul értesíti a Cofidist, és a Kölcsönszerző-
dés alapján esedékessé váló fizetéseit teljesíti. Az Adós ugyanakkor tudomásul veszi, hogy ha a Kölcsönszerződés 
alapján esedékessé váló fizetéseit teljesíti, úgy a visszatartási időszak az Adós ezirányú külön értesítése nélkül is 
megszűntnek minősül.

1.9 Ha az Adós az Eladóval kötött szerződéstől az Eladó szerződésszegése miatt eláll, egyúttal jogosult elállni a Kölcsön-
szerződéstől is. Az elállás alapján a Cofidis azonnal köteles az Adósnak visszafizetni az Adós által addig kifizetett 
összeget. A Cofidis az általa folyósított kölcsön visszafizetését csak az Eladótól követelheti, kivéve, ha az a vételárat 
az Adósnak visszafizette. A Cofidis az Adóstól az elállásra, illetve az eredeti állapot helyreállítására tekintettel kama-
tot, költséget, kártérítést nem követelhet. 

1.10 Az Adós – az Európai Unió kötelező jogi aktusának átültetése céljából elfogadott – jogszabályi rendelkezésen 
alapuló elállási jogának gyakorlása egy termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés 
tekintetében a kapcsolt hitelszerződést is felbontja.

2. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
2.1 A Kölcsönszerződésen megjelölt Gépjármű megvásárlásához nyújtott kölcsön futamideje, és a törlesztő részlet ösz-

szege a Kölcsönszerződésen kerül feltüntetésre. 

3. A HITEL KÖLTSÉGEI
3.1 A Hitelkamat
3.1.1 Az Adós a kölcsönösszeg után Hitelkamat fizetésére köteles

3.1.2 A Kölcsönszerződésen megjelölt Gépjármű megvásárlásához nyújtott kölcsön Hitelkamata fix, mértéke a Kölcsön-
szerződésen kerül feltüntetésre. Az Adós a kölcsön Hitelkamatát – az annuitásos kamatszámítás alapján – havonta 
fizeti, a jelen pont szerinti esetben a Hitelkamat számítása az alábbi képlet szerint történik:

A Kölcsönszerződésen megjelölt Gépjármű megvásárlásához nyújtott kölcsön teljes hiteldíj mutatója a Kölcsönszer-
ződésen kerül feltüntetésre. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. 
(III. 25.) Kormányrendelettel összhangban a THM számítása a  jelen 3.1.2. pont szerinti esetben az alábbi képlet 
segítségével történik:

Ck:  a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő 
költségekkel,

D
l: az 1 sorszámú törlesztő részlet vagy díjfizetés összege,

m: a hitelfolyósítások száma,
m’: az utolsó törlesztő részlet vagy díjfizetés sorszáma,
t
k:  az  első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és 

töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,
sl:  az  első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam 

években és töredékévekben kifejezve,
X: a THM értéke.
A Cofidis a THM jelen pont szerinti számítása során figyelembe veszi az Adós által a Kölcsönszerződés kapcsán 
fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). A Kölcsönszerződéshez nem kapcso-
lódik olyan szolgáltatás, amelynek igénybevételét a Cofidis a Kölcsönszerződés megkötéséhez előírná, így ennek 
költségeit a THM számítása során nem kell figyelembe venni. A THM számításánál nem vehető figyelembe továb-
bá a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely 
a Kölcsön szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik. 

3.2 Díjak
3.2.1 Az Adós által szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő díjak
3.2.1.1 Az  Adós a  jelen általános szerződési feltételek 5.8. pontja szerinti kifejezett kérése esetén a  tárgyhavi 

törlesztőrészletet postai készpénzátutalási megbízással (a továbbiakban: postai csekken), illetve a Cofidis ügyfél-
szolgálatán vagy olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a  Cofidis számlát 
vezet, is teljesítheti. Ezekben az esetekben a Cofidis befizetésenként az Üzletszabályzat 4.5.3. és 4.5.4. pontjai-
ban meghatározott szolgáltatási díjat számítja fel, amely díj a csekk befizetésével, illetve a készpénzbefizetéssel 
egyidejűleg esedékes. A jelen pont szerinti szolgáltatási díj összege a Kölcsönszerződés aláírásának időpontjában 
postai csekkes befizetés esetén 800 Ft, minden egyéb jelen pont szerinti befizetési mód választása esetén 1 000 Ft.

3.2.1.2 A Cofidis a dokumentum másolat készítésével, igazolások kiállításával, azok postázásával, illetve a Kölcsön-
szerződésben, vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeket meghaladóan az Adós részéről igényelt adminisztratív 
feladatok ellátásáért jogosult díjat felszámítani. A jelen pont szerinti költségek fedezésére meghatározott szolgálta-
tási díj összege a Kölcsönszerződés aláírásának időpontjában: 3 000 Ft.

3.2.1.3 Az  Adós bármikor jogosult a  kölcsön határidő előtti teljes vagy részbeni visszafizetésére (előtörlesztés). 
Ez esetben a Cofidis jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült méltányos és ob-
jektíven indokolható költségeinek megtérítésére, ha az  előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a  hitelkamat 
rögzített. Előtörlesztés esetén felszámítható díj mértéke 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 Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat ösz-
szegét 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.

3.2.2 Az Adós által nem szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő díjak
3.2.2.1 Az Adós nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a Cofidis a késedelem idejére késedelmi kamatot jogosult 

felszámítani. A késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat másfélszerese plusz 3 (három) százalékpont, de legfel-
jebb a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/A.§-ban meghatározott teljes hiteldíj mutató 
maximális mértéke.

3.2.2.2 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, 
és a Cofidis a késedelmes összeg tekintetében megkezdi a belső eljárásrendje szerinti behajtási eljárását, a kése-
delmes tartozás kezelésével felmerült adminisztratív költségek fedezésére a Cofidis adósságkezelési díjat számít fel. 
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.

3.2.2.3 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével késede-
lembe esik, és a Cofidis az Adós személyes, a Cofidis munkatársai általi felkeresését látja indokoltnak, úgy az Adós 
a Cofidis ezen személyes felkereséssel felmerülő ügyviteli költségeinek megtérítésére 10 000 Ft Ügyfél Cofidis általi 
felkeresés díja megfizetésére köteles.

3.2.2.4 Amennyiben az Adós legalább 2 havi törlesztő részlettel késedelembe esik, és ezért a Cofidis a Kölcsönszerző-
dést felmondja, úgy az Adós köteles felmondáskor esedékes behajtási díj címén egyszeri 30 000 Ft-ot megfizetni.

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, 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 és így az egyenlege 2 (két) 
hónap időtartamot meghaladóan pozitív lesz vagy a Kölcsönszerződés bármely okból megszűnik, 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 ügyfélszol-
gálatán 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 átutalni, 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 aktuális – a költség felmerü-
léskor 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.

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  
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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 Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezett-

ségmentesen bocsát kivonatot az Adós rendelkezésére.
4.2 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.

4.3 A Cofidis az Adós részére a hitel egyenlegéről legalább évente egyszer ingyenesen kimutatást küld. Ezen felül a Cofidis 
a szerződés lejártát, vagy megszűntét követő harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. Az Adós a kimu-
tatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől számított 60 napon belül írásban kifogást emelhet. Ennek hiányában azt 
az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.

5. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS VISSZAFIZETÉSE 
5.1 A Cofidis a kölcsön összegét közvetlenül az Eladónak folyósítja, az Adósnak a Kölcsönszerződés aláírásával tett 

felhatalmazása alapján, helyette és nevében, a Gépjármű vételára megfizetése jogcímén, az Eladónak (a Szállítónak) 
a Visszterhes Adásvételi Szerződésben megjelölt fizetési számla számára.

5.2 Felek kijelentik, hogy a kölcsönösszeg átutalásával a Cofidis maradéktalanul eleget tett a Kölcsönszerződésben 
vállalt főkötelezettségének. A Cofidis fenntartja a  jogot arra, hogy a Kölcsönszerződés teljesülésével kapcsolatos 
egyes kötelezettségeit, jogait az Eladó, illetve kijelölt harmadik személy igénybevételével gyakorolja.

5.3 Ha az Adósnak felróható, illetve az Adós érdekkörében felmerülő bármilyen okból a Kölcsönszerződésben foglal-
tak teljesítése a Kölcsönszerződés hatályba lépése és a kölcsön folyósítása közötti időszakban lehetetlenné válik, 
a Cofidis szabadul a Kölcsönszerződésen alapuló kötelezettségei alól. A Cofidis a Ptk. szabályai szerint érvényesítheti 
a Kölcsönszerződés lehetetlenüléséből eredő teljes kárát az Adóssal szemben.

5.4 Az  Adós köteles havonta a  Kölcsönszerződésben megjelölt havi törlesztő részletet megfizetni. Az  első törlesztő 
részlet a  jelen általános szerződési feltételek 1.3 pontjában meghatározott valamennyi feltétel maradéktalan tel-
jesülésének napját követő hónap 15. napján esedékes (vagy ha ezen időpont és a következő hónap 15-e között 
kevesebb, mint 30 nap van, úgy az általános szerződési feltételek 1.3 pontjában meghatározott valamennyi feltétel 
maradéktalan teljesülésének napját követő második hónap 15. napja). 

5.5 Az Adós indokolt esetben kérheti a havi törlesztő részlet módosítását. Amennyiben a Cofidis a módosításhoz hozzá-
járul, úgy a Felek ezzel összhangban a Kölcsönszerződést írásban módosítják.

5.6 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 teljes egészében esedékessé válnak.

5.7 Az Adós a 3.2.1.3 pont szerinti díj ellenében jogosult a havi fizetendő törlesztő részlet összegénél nagyobb összeg 
befizetésére. A befizetést a Cofidis az Adós fennálló tartozásának csökkentésére számolja el. Az Adós által törlesztett 
összegeket, ha a Cofidis eltérően nem rendelkezik elsősorban a költségekre, díjakra, majd a kamatokra és végül 
a főtartozásra kell elszámolni.

5.8 Az Adós a befizetéseit a Cofidis által megadott fizetési számlára történő átutalással, vagy csoportos beszedési meg-
bízásra adott felhatalmazással köteles teljesíteni. Az Adósnak a jelen általános szerződési feltételek 3.2.1.1. pontja 
szerinti külön szolgáltatási díj felszámítása ellenében lehetősége van arra is, hogy a  tárgyhavi törlesztő részletet 
készpénzben (így különösen olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis 
számlát vezet), illetve a Cofidis által küldött postai csekken fizesse meg.

5.9 A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján 
jóváírásra kerül.

5.10 Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén a  törlesztő részlet minden hónap 15. napján, amennyi-
ben 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 aktiválja a felhatalmazást, átutalással vagy 
más módon megfizesse az esedékes törlesztő részleteket. Adós hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kölcsönszer-
ződés szerinti fizetési kötelezettségeivel 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 kamatot, 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 összegéről és a beszedés tervezett időpontjáról a tervezett terhelési napot legalább hat munkanappal meg-
előzően értesítést küld az Adós részére.

5.11 Amennyiben az Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken 
teljesít, úgy a havi törlesztő részlet minden hónap 15. napján esedékes. A jelen pont szerinti fizetési módozatok 
választása esetén az Adós köteles a „Közlemény” rovatban feltüntetni a Kölcsönszerződésének a Kölcsönszer-

ződésen szereplő sorszámát (szerződésszám); az ennek elmaradásából eredő késedelemért és károkért az Adós 
tartozik felelősséggel. 

6. BANKTITOK ÉS ADATVÉDELEM
6.1 Az  Adós tudomásul veszi, hogy a  Hitelkérelemben feltett kérdésekre adott válaszai a  Hitelkérelem elbírálása 

céljából szükségesek.
6.2 Egyebekben az  Adóssal kötött Kölcsönszerződéshez és a  szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó szabályokat 

az Üzlet szabályzat 6. pontja tartalmazza.

7. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
7.1 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 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 kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget. 

7.2 A Kölcsönszerződés felmondásának időpontjában az Adós Kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása 
lejárttá és egy összegben esedékessé válik. 

7.3 Az Adós jogosult a Kölcsönszerződést bármikor díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, azzal a feltétel-
lel, hogy a Kölcsönszerződés alapján fennálló összes tartozását visszafizeti.

7.4 A díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós jogosult a Kölcsönszerződést 
díjmentesen azonnali hatállyal írásban felmondani, a felmondással a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. 
A díj vagy költség Adós számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Adós – a felmondási jog gyakorlása 
helyett – a Kölcsönszerződésből származó követelés átütemezését 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.

7.5 A  Kölcsönszerződés megszűnik, ha a  hatálybalépést követő egy hónapon belül nem kerül sor a  kölcsönösszeg 
folyósítására.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1 A Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a Kölcsönszerződésből eredő követeléseit 

harmadik személyre engedményezni. 
8.2 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 Cofidis működése felett a Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534 
Budapest BKKP Pf. 777) gyakorol felügyeletet.

8.3 A fizetés elmulasztásának következményeit a  jelen általános szerződési feltételek 3.2.2., 3.3.1, 3.3.2., 3.3.3. és 
5.10., 7.1 . pontjai, illetve az Üzletszabályzat 4.5.14. és 7. pontja tartalmazza.

8.4 A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat, illetve a mindenkor hatályos magyar 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben valamely kérdésben az egyedi szerződés nem tartalmaz 
rendelkezést, úgy a jelen általános szerződési feltételek, ha az általános szerződési feltételek sem tartalmaz rendel-
kezést, úgy a Cofidis Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak. Az egyes dokumentumok közötti esetleges 
eltérés esetén elsődlegesen az egyedi szerződés, majd az általános szerződési Feltételek, majd a Cofidis Üzletsza-
bályzatának rendelkezései az irányadóak. 

8.5 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Kölcsönszerződésből eredő jogosultságainak érvényesítését részben vagy egész-
ben nem követelte, nem tekinthető jogról való lemondásként.

8.6 A jelen kölcsönszerződés részleges érvénytelensége vagy kikényszeríthetőségének hiánya esetén a Kölcsönszerző-
dés további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.


