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KONDÍCIÓS LISTA

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)
cofidis.hu

2018.02.19-től benyújtott kérelmek alapján létrejött
lízingszerződések esetében

A LÍZINGBEADÓ ÁLTAL KIVETHETŐ DÍJAK, ÁTHÁRÍTHATÓ KÖLTSÉGEK
MEGNEVEZÉS

DÍJTÉTEL

Készpénzkezelési díj (alkalmanként)

1 000 Ft

Átutalás kezelési díj (alkalmanként)

Díjmentes

Csoportos beszedéssel történő fizetés díja (alkalmanként)

0 Ft

Csoportos beszedésről postai csekken történő fizetésre való áttérés 3 000 Ft
Készpénzátutalási megbízással (postai csekken) történő fizetés díja 800 Ft
– a zonossági nyilatkozat előterjesztése magánszemély esetében
A lízingbe adás tényének és a lízingbe vevő személyének a Hitel5 000 Ft, jogi személy esetében 6 000 – 18 000 Ft
biztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzésével összefüggésben
– hitelbiztosítéki nyilatkozat Cofidis általi megtételének költségtérífelmerülő közjegyzői munkadíj és költségtérítés összege
tése nyilatkozatonként 7 000 Ft
Késedelmes lízingdíj részletre felszámított egyszeri díj

5 000 Ft

Késedelmes lízingdíj részletre felszámított egyszeri díj 30 napon
túli késedelem esetén

0 Ft

Késedelmi kamat

A nem teljesített, vagy késedelmesen teljesített fizetés összege után
fizetendő 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.

Ügyfél Cofidis általi személyes felkeresésének díja (alkalmanként)

10 000 Ft

Szerződés felmondási díj

30 000 Ft

Gépjármű visszaszármaztatási díj

30 000 Ft

Gépjármű értékesítésével kapcsolatos adminisztratív díj

10 000 Ft

Felmondás esetén a gépjármű visszaszármaztatása és a behajtás érdekében igénybe vett közreműködők költségeit a Cofidis
Magyarországi Fióktelepe átháríthatja; a fentiekkel összefüggésben felmerült, tájékoztató jellegű, a Kondíciós lista kiadásakor
aktuális, becsült költségek összege:
Gépjármű telephelyre történő elszállítása

egyszeri díj: kb. 25 000 Ft + ÁFA és ezen felül kb. 500 Ft + ÁFA /km

Gépjármű telephelyen történő tárolás költsége

kb. 300 Ft + ÁFA / nap (maximum 12 hónapig tárolás)

Gépjármű aukciós költsége

kb. az eladási ár 5%-a + ÁFA

Gépjármű értékbecslési költség

kb. 20 000 Ft + ÁFA

Pótkulcs készítése gépjárműhöz

kb. 100 000 Ft + ÁFA

Külsős behajtó igénybevételével járó költség

kb. 25 000 Ft + ÁFA – kb. 45 000 Ft + ÁFA

Szerződésmódosítási díj

30 000 Ft
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MEGNEVEZÉS

DÍJTÉTEL

Szerződés átütemezési díj

0 Ft

Teljes előtörlesztés, részbeni előtörlesztés

Az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja
és a lízingszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam
meghaladja az egy évet.
Az előtörlesztett összeg fél százaléka, ha az előtörlesztés időpontja
és a lízingszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam
nem haladja meg az egy évet. Ezen költségek nem haladhatják meg
az előtörlesztés időpontja és a lízingszerződés 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 a Lízingbevevő által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a 200 000 forintot.

Fizetési számla változása

0 Ft

Postázási cím változása

0 Ft

Taxi hozzájárulás

0 Ft

Üzembentartói engedély kiadása

5 000 Ft

Gépjármű kiviteli engedély külföldi utazáshoz

0 Ft

Törzskönyv másolat műszaki vizsgáztatáshoz

3 000 Ft

Törzskönyv postázási díj

Fiókban 0 Ft; egyéb: 3 000 Ft

Bevételi pénztárbizonylat másolata

3 000 Ft

Befizetésekről kiállított értesítő másolata

3 000 Ft

Szerződés másolata

3 000 Ft

Törlesztési terv másolata

Díjmentes

Egyéb okmányok kiállítása (tartozásmentességi nyilatkozat)
a fiókirodában, telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

3 000 Ft

Tulajdonjog átruházását rögzítő okirat ismételt kiadása

3 000 Ft

KHR-rel (régen BAR lista) kapcsolatos ügyféltudakozvány díja

Díjmentes

Alulírott Lízingbevevő – és adott esetben: Készfizető kezes – nyilatkozom, hogy megismertem és kifejezetten elfogadom a jelen Kondíciós
listában szereplő valamennyi kamat, költség és díjtételt, illetve kifejezetten elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Cofidis a lízingszerződés
szerinti főkötelezettsége (a finanszírozott összeg folyósítása) teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson (a kamaton) felül további pénzbeli követelésre jogosult, a fentiek szerint. Alulírott Lízingbevevő – és adott esetben: Készfizető kezes – ezennel kijelentjük, hogy a jelen Kondíciós lista
egy példányát átvettük.

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