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SZEMÉLYI KÖLCSÖN DÍJTÉTELEK

Egyéb költségek Mérték (Ft/alkalom)

Teljes előtörlesztés 0 Ft

Részbeni előtörlesztés 0 Ft

Szerződésmódosítási díj – Futamidő módosítás 35 000 Ft

Szerződésmódosítási díj – Törlesztési mód változtatása 15 000 Ft

Késedelmi díj 3 000 Ft

Dokumentum-másolat kikérésének díja 3 000 Ft

Túlfizetés visszaküldésének díja – Amennyiben az Adós a túlfizetés visszajuttatását az általa korábban már megfe-
lelően igazolt fizetési számlára kéri átutalni, vagy az Adós készpénzben, a Cofidis 
ügyfélszolgálatán szeretné felvenni a túlfizetés összegét, úgy a túl fizetés vissza-
juttatása költség- és díjmentes.

– Amennyiben az Adós a túlfizetés visszajuttatását az általa korábban még nem iga-
zolt fizetési számlára kéri átutalni, úgy az annak igazolásához szükséges, a Cofidis-
nél 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 felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.

ÁRUVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN DÍJTÉTELEK

Egyéb költségek Mérték (Ft/alkalom)

Teljes előtörlesztés 0 Ft

Részbeni előtörlesztés 0 Ft

Szerződésmódosítási díj – Futamidő módosítás 8 000 Ft

Késedelmi díj 3 000 Ft

Dokumentum-másolat kikérésének díja 3 000 Ft

Túlfizetés visszaküldésének díja – Amennyiben az Adós a túlfizetés visszajuttatását az általa korábban már 
megfelelően igazolt fizetési számlára kéri átutalni, vagy az Adós készpénzben, 
a Cofidis ügyfélszolgálatán szeretné felvenni a túlfizetés összegét, úgy a túlfi-
zetés visszajuttatása költség- és díjmentes.

– Amennyiben az Adós a túlfizetés visszajuttatását az általa korábban még nem iga-
zolt fizetési számlára kéri átutalni, úgy az annak igazolásához szükséges, a Cofidis-
nél 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 felmerüléskor érvényes – összegét számítja fel.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. 
 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  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu
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A kölcsön határidő előtti visszafizetése (előtörlesztés): 

Az ügyfél bármikor visszafizetheti a kölcsönt határidő előtt. Amennyiben így tesz, ezt a Cofidis Magyarországi Fióktelepe felé írásban kell jeleznie. 
 – Teljes előtörlesztés1: Teljes előtörlesztés esetén a tartozás teljes összegének kiegyenlítésével megszüntetheti a szerződést.
 – Részbeni előtörlesztés: Az ügyfélnek lehetősége van részbeni előtörlesztésre is, a törlesztőrészlet és/vagy a Futamidő módosításával. 

A kölcsön futamidejének módosítása („Szerződésmódosítási Díj”) szerződésmódosításnak minősül és kizárólag előtörlesztés nélkül történik.

A kölcsön törlesztési módjának megváltoztatása („Szerződésmódosítási Díj”): A díj kizárólag azon esetekben fizetendő, amikor a törlesztés módja készpénz- 
átutalási megbízásra változik.

Késedelmi Díj: A késedelem napján (az esedékesség napját követő nap) felszámolásra kerülő díj.

Dokumentum-másolat kikérésének díja2: Térítés ellenében a Cofidis Magyarországi Fióktelepe által kezelt, saját ügyféldokumentumokból másolat kérhető.

Túlfizetés visszaküldésének díja3: Az ügyfél túlfizetések kezelésével kapcsolatosan felmerült többletköltség.

KAMATSZÁMÍTÁS

TELJES HITELDÍJ MUTATÓ (THM)

A THM – meghatározására vonatkozó szabályok

A 83/2010 (III.25.) Korm. rendelet alapján a teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) kiszámítására vonatkozóan a következő képletet kell alkalmazni:

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

Dl:  az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,

m:  a hitelfolyósítások száma,

m’:  az utolsó törlesztőrészlet 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 törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve,

X:  a THM értéke.

VÁLASZTHATÓ HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS

Az Ügyfél által önkéntesen a kölcsönhöz választható hitelfedezeti biztosítások.

Hiteltermék
Biztosítási csomag

Díjtétel (%)
Adós Adóstárs

Áruhitel Standard biztosítás – 5%

Személyi kölcsön

Standard biztosítás – 2,99%

Standard biztosítás Standard biztosítás 5%

Prémium biztosítás – 6,5%

Prémium biztosítás Standard biztosítás 8%

Prémium biztosítás Prémium biztosítás 11%

Ingatlanfedezetű személyi kölcsön

Standard biztosítás – 5%

Standard biztosítás Standard biztosítás 8,5%

Prémium biztosítás – 7,99%

Prémium biztosítás Standard biztosítás 10,5%

Prémium biztosítás Prémium biztosítás 13,5%

1 2009. június 29. napját követően megkötött kölcsönszerződésekre és a már meglévő kölcsönszerződésekre vonatkozóan.

2 2008. augusztus 15-ét követően megkötött kölcsönszerződésekre.

3 Hatályos: 2009. május 1-jét követően megkötött kölcsönszerződésekre. Ha a túlfizetés összegéből a visszaküldés díjának levonása után 100 Ft alatti összeg marad, azt csak az ügyfél kifejezett kérésére kerül visszaküldésre.
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A biztosítási díj a törlesztőrészlet százalékában kerül meghatározásra és havonta, a törlesztőrészletekkel együtt fizetendő. A biztosítások részletes kondícióira 
vonatkozóan a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. által elkészített ügyfél-tájékoztatók az irányadóak. 

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény értelmében a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 
köteles ügyfeleit (annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, illetve a képviselőt) azonosítani, azaz valamennyi ügyfeléről a törvényben előírt és felsorolt 
személyazonosító adatokat nyilvántartani.

Azonosítási kötelezettség: A törvény értelmében az alábbi személyazonosító adatoknak kell a Cofidis Magyarországi Fióktelepe nyilvántartásában szerepelni. 
Az azonosítás a törvényben meghatározott okmányok alapján történik.

Belföldi természetes személy esetén:
 – családi és utónév (születési név), ill. házassági név 
 – lakcím
 – születési hely és idő 
 – állampolgárság 
 – anyja születési neve 
 – azonosító okmány típusa és száma 

Külföldi természetes személy esetében a fenti bekezdésben megadott adatok közül az azonosító okmányból megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási hely.

Nyilatkozattételi kötelezettség: Az ügyfeleknek személyazonosító adataik megadásán túl nyilatkozniuk kell arról is, hogy a saját maguk nevében vagy más sze-
mély, mint tényleges tulajdonos nevében, illetve javára járnak-e el a Cofidis Magyarországi Fióktelepénél (tényleges tulajdonosi nyilatkozat). Amennyiben az ügyfe-
lek más nevében járnak el, úgy nyilatkozatukban a tényleges tulajdonos név, lakcím és állampolgárságára vonatkozó adatát kell a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 
rendelkezésére bocsátaniuk.

TÁJÉKOZTATÓ

Amennyiben kérdései merülnek fel, forduljon bizalommal a Cofidis Magyarországi Fióktelepe központi ügyfélszolgálatához a 06-1-354-5013 telefonszámon, levél-
ben a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 1433 Budapest, Pf. 1140 címen, vagy elektronikus úton az infohu@cofidis.hu e-mail címen.

Esetlegesen felmerülő panasza esetén központi ügyfélszolgálatunk mindenben szívesen áll rendelkezésére. Amennyiben panasza megnyugtatóan nem kerül ren-
dezésre, fordulhat békéltető testülethez, bírósághoz, illetve felettes szerveinkhez a http://www.cofidis.hu/panaszkezeles oldalon részletesen ismertetettek szerint. 

Kelt: Budapest, 2016. július 1.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

http://www.cofidis.hu/panaszkezeles

