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2  A HITEL LÉNYEGES JELLEMZŐINEK ISMERTETÉSE
A hitel típusa: Áruvásárlási/szolgáltatásnyújtási kölcsön

A hitel teljes összege a hitelszerződésben 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 a hitelközvetítőnek kerül közvetlenül 
átutalásra.

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 – fizetésének módja: 
választás szerint csoportos beszedési megbízással, átutalással, postai csekken vagy készpénzben (csekken vagy 
készpénzben történő befizetés esetén + 400 Ft/alkalom kerül felszámításra). A befizetett összegeket a következő 
sorrendben kell elszámolni: behajtás költségei, ÁSZF 4.5 pontja szerinti költségek, biztosítási díj, adósságkezelési díj, 
a kamatperiódus kezdetén kiszámolt hitelkamat, esedékes tőkeösszeg.

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

Fizetendő teljes összeg ................................................. Ft            A hitel teljes díja ................................................. Ft 

A termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájá-
ban nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás 
megnevezése és készpénzára

A termék vagy szolgáltatás megnevezése: ....................................................................................................................  

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

3  A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS

Hitelkamat vagy hitelkamatok ................................................. % (fix hitelkamat)

Teljes hiteldíj mutató (THM): a hitel teljes dí-
jának 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 készpénz ára: 
1 875 000 Ft, önrész: 375 000 Ft) a havi törlesztőrészlet 52 908 Ft, THM: 39,99%, futamidő: 60 hónap, teljes vissza fizetendő 
összeg: 3 174 480 Ft, a hitel teljes díja: 1 674 480 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.

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

Nem szükséges.

Mindazonáltal, ha Ön választása szerint biztosítottként hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat igényel, úgy „Extra” bizto-
sítási 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 cso-
mag igénylése esetén az eredetileg felvett teljes fogyasztási kölcsönösszeg 0,15%-ával egyező biztosítási díj fizetésére vál-
lal kötelezettséget. Ez „Extra” biztosítási csomag választása esetén ........................................... Ft/hónap, „Silver” biztosí-
tási csomag választása esetén ........................................... Ft/hónap, míg „Szimpla” biztosítási csomag választása esetén  
........................................... Ft/hónap biztosítási díjat jelent, amely a havi törlesztőrészlet összegén felül fizetendő.
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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 szolgál-
tatási 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.  
Az adósságkezelési díjat a COFIDIS évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 
előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemeli.

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.

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. Amennyiben a COFIDIS a kölcsönszerződést felmondja, a kölcsönszerződésben annak 
megszűnésekor meghatározott hitelkamattal megegyező mértékű, de min. 15%-os mértékű éves késedelmi kamat kerül 
felszámításra, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a kölcsönszerződés alapján rendelkezésre 
tartott kölcsön tekintetében kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezések által a késedelmi kamat szempontjából 
megállapított 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).

SZERZŐDÉSSZÁM:

4  A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS EGYÉB JOGI SZOLGÁLTATÁS

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

Előtörlesztés: Ön bármikor jogosult az áruvásárlási/szolgáltatásnyújtási kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére.

Előtörlesztés esetleges költségei: Nincs

A 14. § (4) bekezdése szerinti 
tájékoztatás:

Ha az ügyfél aktív adósként szerepel a KHR listán, úgy a Cofidis az ügyféllel nem kíván szerződést kötni. 
A Cofidis erről, illetve arról, ha Ön aktív adósként szerepel a KHR listán, Önt haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatni köteles.

Hitelszerződés tervezetének egy 
példányához való jog:

Önnek joga van ahhoz, hogy a Cofidis a kölcsönszerződés tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezett-
ségtől mentesen rendelkezésére bocsássa. Nem terheli kötelezettség a Cofidist, ha a Cofidis Önnel nem kíván szerződést kötni.

Adott esetben ezen tájékoztatás ér-
vényességének időbeli korlátozása:

Ez a tájékoztatás a Cofidis Áruhitel Általános Szerződési Feltételei következő módosítása napjáig érvényes.

A hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt átvettem és a 2009. évi CLXII. törvény 5-7. §-a szerinti tájékoztatást megkaptam.

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