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2 A HITEL LÉNYEGES JELLEMZŐINEK ISMERTETÉSE
A 2020. március 19-től kötött szerződések esetén a teljes hiteldíj mutató (THM) nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét 2020. december 31-ig.
ENNEK MEGFELELŐEN – HA ÖN NEM 0%-OS KAMATTAL ÉS THM-MEL IGÉNYELT KÖLCSÖNT – AZ ÉVES ÜGYLETI KAMAT ÉS THM SZERZŐDÉSKÖTÉSKORI MÉRTÉKE 5,75%
2020. DECEMBER 31-IG.
Az 5,75%-os THM figyelembevételével számított futamidőt, a visszafizetendő teljes összeget és a hitel teljes díját az Áruvásárlási és szolgáltatásnyújtási kölcsönszerződés (egyedi rész) mellékletét képező Hirdetmény tartalmazza. Jelen Tájékoztató a szerződéskötéskor érvényben lévő, nem kedvezményes futamidőt, visszafizetendő teljes összeget és teljes hiteldíjat tartalmazza.
2021. január 1. napjától a jelen Tájékoztatóban található nem kedvezményes kamat és THM kerül felszámításra.
AZ ÖN ÁLTAL HAVONTA FIZETENDŐ TÖRLESZTŐRÉSZLET ÖSSZEGE MIND 2020. DECEMBER 31-IG, MIND 2021. JANUÁR 1-TŐL VÁLTOZATLAN, TEKINTVE, HOGY AZ 5,75%-OS
THM HATÁSA A FUTAMIDŐBEN JELENIK MEG, AZAZ A SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR ÉRVÉNYBEN LÉVŐ, EGYÉBKÉNT MEGHIRDETETT FUTAMIDŐT RÖVIDÍTI.

A hitel típusa:

Áruvásárlási/szolgáltatásnyújtási kölcsön, illetve a Hitelszerződés létrejöttét követően hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön), amelynek
terhére igényelhető újabb tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez fogyasztási kölcsön, illetve szabad
felhasználású kölcsön.
................................................. Ft

A hitel teljes összege a hitelszerződésben szereplő hitel
összege vagy a lehívható összeg felső határa:

A hitel lehívásának feltételei, a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja:

A Hitelszerződés létrejöttét követően a hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) összege az itt meghatározott fogyasztási kölcsön összegéhez
a felfelé legközelebb eső, az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Hirdetményben meghatározott összegű Hitelkeret (rendelkezésre
tartott kölcsön).
Tájékoztatjuk, hogy pozitív hitelbírálat esetén a kölcsön összege nem Önnek, hanem a hitelközvetítőnek kerül közvetlenül átutalásra.
A 2020. március 19-től kötött szerződések esetén a teljes hiteldíj mutató (THM) nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét 2020. december 31-ig. A hitel futamideje – ha Ön nem 0%-os kamattal és THM-mel igényelt kölcsönt – ennek megfelelően változik,
az 5,75%-os THM figyelembevételével számított futamidőt az Áruvásárlási és szolgáltatásnyújtási kölcsönszerződés (egyedi rész) mellékletét képező Hirdetmény tartalmazza. Jelen Tájékoztató a szerződéskötéskor érvényben lévő, nem kedvezményes futamidőt tartalmazza, az alábbiak szerint:

A hitel futamideje
................................................. hónap
A Hitelszerződés létrejöttét követően a hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére lehívott kölcsön visszafizetésének futamideje a Felek külön
megállapodásában, illetve az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Hirdetményben meghatározott futamidő.
................................................. Ft/alkalom 1 törlesztőrészlet/hónap
A törlesztőrészletek
és elszámolásuk módja:

A fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a hitelkamatok és
minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot
és költséget

A Hitelszerződés létrejöttét követően a hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére lehívott kölcsön visszafizetése a Felek külön
megállapodásában, illetve az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Hirdetményben meghatározott összegű törlesztőrészletek
megfizetésével történik.
A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fizetésének módja: választás szerint csoportos
beszedési megbízással, átutalással, postai csekken vagy készpénzben. A befizetett összegeket a következő sorrendben kell elszámolni: behajtás
költségei, ÁSZF szerinti költségek, biztosítási díj, adósságkezelési díj, a kamatperiódus kezdetén kiszámolt hitelkamat, esedékes tőkeösszeg.
A 2020. március 19-től kötött szerződések esetén a teljes hiteldíj mutató (THM) nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal
növelt mértékét 2020. december 31-ig. A fizetendő teljes összeg és a hitel teljes díja – ha Ön nem 0%-os kamattal és THM-mel igényelt kölcsönt –
ennek megfelelően változik, az 5,75%-os THM figyelembevételével számított visszafizetendő teljes összeget és a hitel teljes díját az Áruvásárlási és
szolgáltatásnyújtási kölcsönszerződés (egyedi rész) mellékletét képező Hirdetmény tartalmazza. Jelen Tájékoztató a szerződéskötéskor érvényben
lévő, nem kedvezményes visszafizetendő teljes összeget és teljes hiteldíjat tartalmazza, az alábbiak szerint:
A hitel teljes összege: ................................................. Ft

A hitel teljes díja ................................................. Ft

Így a fizetendő teljes összeg ................................................. Ft
A Hitelszerződés létrejöttét követően a hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére lehívott kölcsönre vonatkozó hitel teljes összege, hitel
teljes díja és így a fizetendő teljes összeg a Felek külön megállapodásában, illetve az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Hirdetményben kerül meghatározásra.
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A termék vagy szolgáltatás megnevezése: ................................................................................................................................................
A termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott
hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és
készpénzára

..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Készpénzára (Bruttó vételár): ................................................. Ft

3 A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS
A 2020. március 19-től kötött szerződések esetén a teljes hiteldíj mutató (THM) nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal
növelt mértékét 2020. december 31-ig.
ENNEK MEGFELELŐEN – HA ÖN NEM 0%-OS KAMATTAL ÉS THM-MEL IGÉNYELT KÖLCSÖNT – AZ ÉVES ÜGYLETI KAMAT ÉS THM SZERZŐDÉS
KÖTÉSKORI MÉRTÉKE 5,75% 2020. DECEMBER 31-IG.
A szerződéskötéskor érvényben lévő, nem kedvezményes, 2021. január 1-től alkalmazandó kamat:
Hitelkamat vagy hitelkamatok

................................................. % (fix hitelkamat)
A Hitelszerződés létrejöttét követően a hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére lehívott kölcsön hitelkamata a Felek külön megállapodásában, illetve az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Hirdetményben kerül meghatározásra. A hitelkeret (rendelkezésre tartott
kölcsön) terhére igényelhető újabb tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó fogyasztási kölcsön
kamata fix, míg a szabad felhasználású kölcsön hitelkamata változó, 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 Hitelkamat nem haladhatja
meg az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Hirdetmény szerinti, az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes
jegybanki alapkamathoz viszonyított kamat meghatározási mód szerinti Hitelkamatot, a teljes hiteldíjmutató mértéke pedig nem haladhatja meg
az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.
Ha Ön nem 0%-os THM-mel igényelt kölcsönt, a THM 2020. december 31. napjáig 5,75%.
A szerződéskötéskor érvényben lévő, nem kedvezményes, 2021. január 1. napjától irányadó THM:

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

.................................................
Reprezentatív példa Cofidis Áruhitel igénylése esetén: 1 500 000 Ft hitelösszeg esetén (termék/szolgáltatás készpénzára: 1 875 000 Ft,
önrész: 375 000 Ft) a havi törlesztőrészlet 49 314 Ft, THM: 34,99%, futamidő: 60 hónap, teljes visszafizetendő összeg: 2 958 840 Ft, a hitel
teljes díja: 1 458 840 Ft (a hitel teljes díjában foglalt díj (amely tartalmazza az ügyleti kamatot): 1 458 840 Ft; díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség:
0 Ft; adó: 0 Ft). A hitelkamat rögzített. A kamat mértéke a THM mértékével megegyezik. A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm.
rendelet 9. § (1) e) és 9. § (3) figyelembevételével került sor.
Nem szükséges.

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

Mindazonáltal, ha Ön választása szerint biztosítottként hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat igényel, úgy „Extra” biztosítási csomag
igénylése esetén Ön az eredetileg felvett teljes fogyasztási kölcsönösszeg 0,25%-ával, „Silver” biztosítási csomag igénylése esetén
az eredetileg felvett teljes fogyasztási kölcsönösszeg 0,23%-ával, míg „Szimpla” biztosítási csomag igénylése esetén az eredetileg
felvett teljes fogyasztási kölcsönösszeg 0,15%-ával egyező biztosítási díj fizetésére vállal kötelezettséget. Az „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.
A Hitelszerződés létrejöttét követően a hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére lehívott szabad felhasználású kölcsönök esetében
a biztosítási díj a havi törlesztőrészlet összegével együtt, abba beépítve fizetendő, és a lehívott kölcsön visszafizetésének elméleti futamidejét
hosszabbítja meg. A biztosítási díj mértéke ekkor
– „Silver” biztosítási csomag esetén: a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozás 0,35%-a;
– „Extra” biztosítási csomag esetén: a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozás 0,65%-a;
– „Szimpla” biztosítási csomag esetén: a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozás 0,37%-a.

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

Ha Ön választása szerint postai csekken fizeti meg a tárgyhavi minimum törlesztőrészletet, +400 Ft/alkalom, amennyiben készpénzbefizetés
útján fizet, +400 Ft/alkalom kerül felszámításra a minimum törlesztőrészlet összegén felül. Ez a szolgáltatási díj a Cofidis által nem módosítható.

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.

A COFIDIS adósságkezelési díjat számít fel, a következők szerint:
a.) 500 Ft, amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
b.) további 2 500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c.) további 3 500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig
ez az 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-én vagy azt követően megkötött, meg nem szűnt Hitelszerződések
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. A díjat a Cofidis jogosult az Adós számára kedvezőtlenül is módosítani évente
egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével.
Amennyiben Ön legalább 2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelembe esik, úgy 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 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 20 000 Ft;
– 200 001 – 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 40 000 Ft.
– 400 001 – 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 60 000 Ft.
– 600 001 – 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 80 000 Ft.
– 800 001 – 1 000 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 100 000 Ft.
– 1 000 001 – 1 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 120 000 Ft.
– 1 200 001 – 1 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 140 000 Ft.
– 1 400 001 – 1 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 160 000 Ft.
– 1 600 001 – 1 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 180 000 Ft.
– 1 800 001 Ft és a feletti összegű fennálló tartozás esetében 200 000 Ft.
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SZERZŐDÉSSZÁM:

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.

Fizetési kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítése esetén továbbá a Cofidis – a Cofidis Áruhitel Általános Szerződési Feltételekben
meghatározottak szerint – jogosult a kölcsönszerződést felmondani, aminek következtében teljes tartozása egy összegben válik esedékessé. A késedelmi kamat a szerződés megszűnésekor érvényes ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, azzal,
hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a Kölcsönszerződésre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke, vagy
a kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés által meghatározott egyéb maximális mérték.
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:

Ön bármikor jogosult a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére.

Előtörlesztés esetleges költségei:

Nincs

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 igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a Cofidis a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni, kivéve ha a tájékoztatási
kötelezettség teljesítését 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 Áruhitel Általános Szerződési Feltételei következő módosítása napjáig érvényes.

5  ADOTT ESETBEN A TÁVÉRTÉKESÍTÉS KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉSEK ESETÉN NYÚJTANDÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Csak az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő, ún. valós idejű ügyfél-átvilágítási szolgáltatás igénybevételével kötött szerződések esetében irányadó.
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 (felmondásról) 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 hitelkamatot 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 fogyasztóval 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.

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.
A „Cofidis által alkalmazott referenciamutatóról és annak kezelőjének nevéről, valamint következményeiről a fogyasztóra nézve” c. tájékoztatót átvettem.

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

ADÓS ÍRJA ALÁ:

KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

ADÓSTÁRS ÍRJA ALÁ:

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

KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

................................................................................................................................................
Aláírás
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SZERZŐDÉSSZÁM:

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

COFIDIS ÁRUHITEL

A Cofidis Áruhitel termék a Hitelszerződés létrejöttét követően hitelkeretként (rendelkezésre tartott kölcsönként) működik, amelynek terhére igényelhető újabb tartós fogyasztási cikk
megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez fogyasztási kölcsön, illetve szabad felhasználású kölcsön. A hitelkeret terhére lehívott szabad felhasználású kölcsön esetében a Cofidis
a BUBOR-t, mint referenciamutatót alkalmazza. A BUBOR a Budapesti bankközi forint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között
irányadónak tekintenek. 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

A Cofidis Áruhitel esetében a hitelkeret terhére lehívott szabad felhasználású kölcsön hitelkamata változó. 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 hitelkamat nem haladhatja meg az Általános Szerződési Feltételek
mellékletét képező Hirdetmény szerinti, az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamathoz viszonyított kamat meghatározási mód szerinti hitelkamatot, a teljes hiteldíjmutató mértéke pedig 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 munkanapja 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 megváltozása 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.
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SZERZŐDÉSSZÁM:

