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Az ÁRUHITEL Általános Szerződési Feltételei a Cofidisszel szerződéses 
kapcsolatban álló Eladó által forgalmazott, az Adós által kiválasztott, 
és a Hitelszerződésben feltüntetett áruk/szolgáltatások megvásárlá-
sához a Cofidis által nyújtott kölcsönfeltételeket szabályozza. 

A Hitelszerződés egyidejűleg Hitelkeretnek (2014. március 15-ét köve-
tően: rendelkezésre tartott kölcsönnek) minősül, mégpedig úgy, hogy 
az Adós a Hitelszerződésben meghatározott eredeti teljes fogyasztási 
kölcsönösszeghez a felfelé legközelebb eső, a Hirdetmény 1. sz. mel-
lékletben meghatározott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) 
terhére, a visszafizetett tőkerész erejéig jogosult egyfelől szabad fel-
használású kölcsönök, illetve a későbbiekben a visszafizetett kölcsön 
tőkeösszegének részben vagy egészben történő, ismételt folyósítását 
kérni a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel (rulírozás), másfelől a Felek 
külön megállapodása esetén a  visszafizetett tőkerészt az  ott meg-
határozott feltételek szerint vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás 
ellenértékének megfizetésére felhasználhatja.

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
Az Argosyn és a Banque Fédérative du Crédit Mutuel csoport tag-
ja: Az Argosyn és a Banque Fédérative du Crédit Mutuel valamennyi 
leányvállalata.
Adós: Az a természetes személy, aki önálló foglalkozásán és gazda-
sági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva a Cofidisszel 
Hitelszerződést köt. 
Adóstárs: A Hitelszerződést társigénylőként aláíró személy, aki együt-
tesen és egyetemlegesen felelős az Adóssal a Hitelszerződésből eredő 
kötelezettségek teljesítéséért. Minden olyan esetben, amikor a  Hi-
telszerződés az Adósra utal, azon az Adóstársat is érteni kell. Mind 
az  Adós, mind az  Adóstárs a  Hitelszerződésben foglaltakat, illetve 
a  Hitelkeret felhasználásával kapcsolatos valamennyi cselekményt 
egyedül is végrehajthatja, oly módon, hogy az egyikük által végrehaj-
tott cselekmény a másikat is egyetemlegesen kötelezi a Cofidisszel 
szemben. Az Adós vagy az Adóstárs közül bármelyikük részére a Hitel-
kérelemhez/Hitelszerződéshez kapcsolódóan átadott vagy megküldött 
dokumentum, illetve a  Hitelkérelemhez/Hitelszerződéshez kapcsoló-
dóan kézbesített postai küldemény vagy más módon írásban megkül-
dött értesítés mindkettőjük részére átadottnak, megküldöttnek illetve 
kézbesítettnek minősül.
Áruvásárlási és szolgáltatásnyújtási hitelszerződés (Hitelszerző-
dés): Egyfelől az Adós (és esetlegesen az Adóstárs), másfelől a Cofidis 
által egyaránt aláírt Hitelkérelem, valamint a  jelen ÁSZF és a  Hirdet-
ményben foglalt mellékletek, illetve a 7.4 pont szerinti esetben az ott 
megjelölt újrafinanszírozási kérelem, illetve külön megállapodás együt-
tesen. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-ben az áttekinthe-
tőség érdekében „Hitelszerződés”-nek nevezik a 2014. március 15-ét 
követően benyújtott Hitelkérelmek alapján közöttük létrejött jogviszonyt 
is, de az megnevezésével ellentétben valójában nem hiteljogviszonyt, 
hanem kölcsönjogviszonyt, azon belül is a felek között létrejött kölcsön-
szerződést, a kölcsönszerződés alapján folyósított, illetve rendelkezésre 
tartott kölcsönt takar.
COFIDIS: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (Cg.: 01-17-000367, 
céget 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 tevékenységi köre: egyéb hitelnyújtás), a COFIDIS SA (61 
avenue Halley, 59667 Villeneuve d’Ascq, Franciaország, nyilvántartási 
szám: 325 307 106, céget nyilvántartó cégbíróság: RCS Lille, Greffe du 
Tribunal de Commerce de Lille) fióktelepe.

Eladó: akitől az Adós a tartós fogyasztási cikkeket meg kívánja vásá-
rolni, vagy akitől a szolgáltatást igénybe kívánja venni.
Hitelkamat: az Adós által igénybe vett hitelösszeg fix, illetve változó 
százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg.
Hitelkérelem: Az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) adatait, valamint 
az Adós által igényelt fogyasztási kölcsönre vonatkozó adatokat tar-
talmazó, az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) által aláírt nyomtatvány. 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy bár a  jelen ÁSZF-ben az áttekinthe-
tőség érdekében „Hitelkérelem”-nek nevezik a 2014. március 15-ét 
követően benyújtott, szerződéskötésre irányuló ajánlatokat is, ezek 
megnevezésükkel ellentétben valójában nem hitelszerződés, hanem 
kölcsönszerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősülnek, és 
a Cofidis általi elfogadás esetén kölcsönszerződésnek, illetve – a tel-
jes eredeti fogyasztási kölcsönösszeg visszafizetését követően – olyan 
kölcsönszerződésnek minősülnek, amelynek keretében a Cofidis köl-
csönt tart az Adós rendelkezésre, amelynek részben vagy egészben 
történő megfizetésére meghatározott időn belül vagy meghatározott 
feltételek teljesítése esetén kerül sor.
Hitelkeret: A  Cofidis által rendelkezésre tartott kölcsön, amely köl-
csönösszeg Cofidis általi átutalására az  Adós erre irányuló írásbeli 
vagy szóbeli kérésének megfelelően kerül sor; az Adós a már visz-
szafizetett kölcsön tőkeösszegét részben vagy egészben jogosult 
ismételten lehívni a  jelen ÁSZF szerinti feltételekkel (rulírozás) akár 
szabad felhasználású kölcsönként, akár – a  felek külön megállapo-
dása szerinti feltételekkel – vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás 
ellenértékének megfizetése céljából. Felek kifejezetten rögzítik, hogy 
bár a jelen ÁSZF-ben az áttekinthetőség érdekében „Hitelkeret”-nek 
nevezik a  2014. március 15-ét követően benyújtott Hitelkérelmek 
alapján létrejött Hitelszerződések esetében is a rendelkezésre tartott 
kölcsönt, az  valójában nevével ellentétben nem hitelszerződést, ha-
nem a  felek között létrejött kölcsönszerződés alapján rendelkezésre 
tartott kölcsönt jelenti, ahol a kölcsönösszeg megfizetésére a szerző-
déskötést követő meghatározott időn belül vagy meghatározott felté-
telek teljesítése esetén kerül sor. 
Központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. tör-
vényben meghatározott Személyi Azonosító Adatok: a) név, b) szü-
letési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi 
igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolá-
sára a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) 
lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus levelezési cím.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS
2.1 A  Cofidis fogyasztási kölcsönt nyújt az  Adósnak a  Hitelkérelmen 

megjelölt tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, ill. az Eladó által 
nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban együtt: Áru) igénybevételéhez.

2.2 A  hiteligénylő (Adós) a  Hitelkérelem kitöltésével kölcsönigénylési 
kérelmet terjeszt elő a Cofidis felé. A Hitelkérelem megfelelő kitölté-
se után és azt követően, hogy az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) 
elhelyezte aláírását a Hitelkérelem alján, az Adós vagy az Eladó meg-
keresi a Cofidist, aki előzetesen elbírálja a hiteligénylést. Amennyiben 
az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) vagy az Eladó az előminősítéstől 
számított 60 naptári napon túl küldi el a megfelelően kitöltött és alá-
írt Hitelkérelmet a Cofidis részére, a Cofidis jogosult az előminősítést 
ismételten elvégezni, és annak eredményétől függően az Adóst (Adós-
társat) új Hitelkérelem kitöltésére, illetve az értékelést lehetővé tevő 
adatoknak és iratoknak a benyújtására kötelezheti. Ennek hiányában 
a hitelkérelem elutasításra kerülhet. Az Adós Hitelkérelmét mindaddig 
visszavonhatja, ameddig a Cofidis azt nem bírálta el. Adós a Hitelké-
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relmét (Hitelszerződés megkötésére tett ajánlatát) írásban vagy tele-
fonhívás útján is visszavonhatja.

2.3 A Cofidis a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról hozan-
dó döntése előtt felméri az Adós pénzügyi helyzetét. Az Adós köteles 
a Cofidis rendelkezésére bocsátani az értékelést lehetővé tevő vala-
mennyi adatot és iratot a  Cofidis által előírt formában, tartalommal 
és határidőben. Az Adós anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik 
az  általa a  Cofidis számára szolgáltatott adatok, illetve információk 
pontosságáért, valamint az ezeket tartalmazó okiratok valódiságáért. 
Ezek az adatok semmiképpen sem téveszthetik meg a Cofidist. Adós 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy mindenkori munkáltatójától a mun-
káltatójára, a munkaszerződés típusára, a munkaviszonyához kapcso-
lódó adatokra vonatkozó személyes adatnak minősülő információt a 
Cofidis az Adós hitelképessége vizsgálata céljából (illetve a szerződés 
fennállása alatt: az Adós tartozásának behajtása érdekében) szóban 
vagy írásban elkérjen. Ha az Adós nem szolgáltatja a Cofidis által kért 
adatokat, okiratokat, a Cofidis a  rendelkezésére álló adatok alapján 
dönt a  kérelemmel kapcsolatban. Adós hozzájárulását adja ahhoz 
is, hogy a Cofidis számítástechnikai eszközökkel végrehajtott, auto-
matizált adatfeldolgozás keretében jellemzői értékelését elvégezze. 
A  Cofidis a  Hitelszerződés megkötését megelőzően elvégzi továbbá 
az Adós és az Adóstárs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozá-
sa megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti ügy-
fél-átvilágítását, illetve írásban nyilatkoztatja őket arról, hogy a Hitel 
igénylése és a  Hitelszerződés megkötése során a  saját nevükben, 
illetve érdekükben járnak-e el. Amennyiben az  Adós (az Adóstárs) 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-
akadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonos nevében, 
illetőleg érdekében jár el, úgy külön írásbeli nyilatkozatban tájékoztat-
ja a Cofidist a tényleges tulajdonos adatairól. A Hitelszerződés fenn-
állása alatt az Adós (Adóstárs) köteles a tudomásszerzéstől számított 
öt munkanapon belül a Cofidist értesíteni az ügyfél-átvilágítás során 
megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően 
bekövetkezett változásról.

2.4 A Hitelkérelem Cofidis által történő aláírásával a Hitelszerződés lét-
rejön a Hitelkérelemben és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. Adós 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Cofidis a Hitelkérelem Cofidis által 
történő aláírásával egyidejűleg – illetve amennyiben a Hitelkeret ismételt 
felhasználására a Felek 7.4 pontja szerinti külön megállapodása alapján 
az ott meghatározott feltételek szerint vásárlás vagy igénybe vett szol-
gáltatás ellenértékének megfizetése céljából kerül sor, úgy a megálla-
podás Cofidis által történő aláírásával egyidejűleg – folyósítsa a kölcsön 
összegét, mégpedig közvetlenül az Eladónak, az Adósnak a Hitelszerző-
dés aláírásával tett felhatalmazása alapján, helyette és nevében, az áru 
vételára, illetve a szolgáltatás ellenértéke jogcímén. 
A  2014. március 15-ét követően benyújtott Hitelkérelmek esetében 
a Felek egyezően rögzítik, hogy ha a Cofidis a minden szempontból 
a Cofidis által kértnek megfelelően hiánytalanul (hibátlanul) kitöltött és 
a megfelelő, a Cofidis által kért igazoló dokumentumokkal mellékelten 
ellátott eredeti Hitelkérelemnek a Cofidis székhelyére történő beérke-
zését követő 30 napon belül fogadja el az Adós Hitelkérelmét és adja 
postára a részére az általa is aláírt Hitelszerződést, az nem minősül 
késedelmesen tett elfogadásnak, hacsak az Adós írásban ettől eltérő-
en nem rendelkezett.
A Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén, annak aláírását követően 
postai levélben küldi meg a Hitelszerződést Adós részére. Adós kötelezi 
magát arra, hogy a Hitelszerződést átveszi. Adós tudomásul veszi, hogy 
amennyiben Cofidis a  Hitelszerződést tartalmazó levelet a  következő 
postai jelzések bármelyikével kapja vissza: „cím nem azonosítható”, 
„címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltö-
zött”, „kézbesítés akadályozott” „bejelentve: meghalt”; úgy tekinti, hogy 
a felek között a Hitelszerződés nem jött létre és jogosult az általa folyó-
sított kölcsönösszeget azonnali hatállyal visszakövetelni. Ebben az eset-
ben az Adós haladéktalanul, de legkésőbb a folyósítástól számított har-
minc napon belül köteles a kölcsön összegét, illetve a Cofidis ezirányú 

értesítése esetén a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés 
időpontjáig felszámítható, a Hitelszerződés szerint megállapított hitelka-
matot a Cofidis bankszámlaszámára átutalással visszafizetni.

2.5 Az Adós elfogadja, hogy a Cofidis egyedül jogosult az általa nyújtott 
szolgáltatások meghatározására.

2.6 A  Cofidis fenntartja a  jogot arra, hogy a  hitelkérelmet elutasítsa. 
Az elutasítást a Cofidis nem köteles indokolni. A Cofidis a hiteligénylő 
hitelképességét a rendelkezésre álló információk alapján értékeli, és 
kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a hiteligénylőnek a Hitel-
szerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként 
valószínűsíthető, hogy az  igénylő képes a  Hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. Az  információk a köl-
csönigénylő által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgálta-
tás igénybevételén alapulhatnak, amelynek igénybevételéről a Cofidis 
előzetesen papíron vagy tartós adathordozón tájékoztatja az igénylőt. 
A  Cofidis a  hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájé-
koztatja a  hiteligénylőt a  kölcsönkérelem elbírálásának eredményé-
ről és adott esetben arról, hogy ha a kérelem elutasítására az ada-
tok automatikus feldolgozása során kerül sor. Ha a Cofidis az Adós 
hitelkérelmét elutasítja, és az Adós az Eladó részére az áruval vagy 
szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen formában teljesített, vagy 
erre vonatkozóan kötelezettséget vállalt, jogviszony csak az Eladó és 
az Adós között keletkezik. A Cofidis kizárja a felelősségét az Eladó és 
az  Adós jogviszonyával kapcsolatban, így az  áruval vagy szolgálta-
tással kapcsolatos esetleges hibás teljesítésért minden szavatossági, 
illetve esetleges jótállási kötelezettség kizárólag az Eladót terheli.

2.7 A  COFIDIS a  hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul 
tájékoztatja az  Adóst a  hitelkérelem elbírálásának eredményéről és 
adott esetben arról, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automa-
tikus feldolgozása során került sor. A Hitelszerződés megkötését köve-
tően a COFIDIS nem mondhatja fel a Hitelszerződést azzal az indokkal, 
hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy az Adós által 
közölt adatok hiányosak voltak.

2.8 Ha a  felek a  Hitelszerződés megkötését követően a  hitel teljes 
összegének felemelésében állapodnak meg, a Hitelszerződés módo-
sítását megelőzően a COFIDIS köteles az Adós hitelképességét díj-, 
költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékel-
ni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelké-
pesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.

2.9 Az Adós a Hitelszerződés létrejöttéről történő írásbeli értesítés (a 
Cofidis által is aláírt Hitelkérelem) Adós általi kézhezvételétől számított 
tizennégy napon belül ingyenesen elállhat a Hitelszerződéstől, illetve 
díjmentesen felmondhatja a Hitelszerződést, ha a Cofidis annak terhé-
re a kölcsön(ök)et már folyósította. Ebben az esetben az Adós az el-
állásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően ha-
ladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a kölcsön(ök) 
összegét, illetve a Cofidis ezirányú értesítése esetén a kölcsön folyó-
sításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Hi-
telszerződés szerint megállapított hitelkamatot a Cofidis bankszámla-
számára átutalással visszafizetni. 

2.10 Mivel az Adós a kölcsönt olyan, a Cofidis és az Eladó közötti előze-
tes megállapodásra tekintettel kapja, melynek értelmében az Adósnak 
a Cofidis nyújt kölcsönt az Eladótól való áruvásárlásra, vagy szolgálta-
tás igénybevételére, 
a) ha az Eladó az Adóssal kötött szerződés teljesítésével késedelembe 

esik vagy hibásan teljesít, valamint
b) ha az Adós Eladó késedelméből, illetve hibás teljesítéséből eredő El-

adóval szembeni követeléseinek az Eladó nem tett határidőben eleget, 
az Adós a Hitelszerződés alapján esedékessé váló fizetést (törlesztést) 
visszatarthatja az igénye kielégítéséig. Erre az időszakra a Cofidis ka-
matot vagy más díjat, jutalékot és költséget nem számíthat fel. Az Adós 
kötelezettséget vállal arra, hogy a  visszatartási jog gyakorlását meg-
alapozó körülményekről az erre vonatkozó okiratok megküldésével ha-
ladéktalanul írásban tájékoztatja a Cofidist, illetve egyidejűleg igazolja, 
hogy a szavatossági jogai érvényesítését megkezdte. Az Adós tudomá-
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sul veszi, hogy a visszatartási jog e tájékoztatást követően illeti csak 
meg. Az Adós kötelezi továbbá magát arra, hogy a visszatartási jog gya-
korlását megalapozó körülmények megszűnésekor erről haladéktalanul 
értesíti a Cofidist, és a Hitelszerződés alapján esedékessé váló fizetéseit 
teljesíti. Az Adós ugyanakkor tudomásul veszi, hogy ha a Hitelszerződés 
alapján esedékessé váló fizetéseit teljesíti, úgy a visszatartási időszak 
az Adós ezirányú külön értesítése nélkül is megszűntnek minősül. 
Amennyiben a Hitelkeret ismételt felhasználására a Felek 7.4 pontja sze-
rinti külön megállapodása alapján az ott meghatározott feltételek szerint 
vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetése cél-
jából kerül sor, a jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.

2.11 Ha az Adós az Eladóval kötött szerződéstől az Eladó szerződés-
szegése miatt eláll, egyúttal jogosult elállni a  Hitelszerződéstől is. 
Az elállás alapján a Cofidis azonnal köteles az Adósnak visszafizet-
ni az Adós által addig kifizetett összeget. A Cofidis az általa folyósí-
tott kölcsön visszafizetését csak az  Eladótól követelheti, kivéve, ha 
az a vételárat az Adósnak visszafizette. A Cofidis az Adóstól az elállás-
ra, illetve az eredeti állapot helyreállítására tekintettel kamatot, költ-
séget, kártérítést nem követelhet. Amennyiben a  Hitelkeret ismételt 
felhasználására a Felek 7.4 pontja szerinti külön megállapodása alap-
ján az ott meghatározott feltételek szerint vásárlás vagy igénybe vett 
szolgáltatás ellenértékének megfizetése céljából kerül sor, az  Adós 
megilleti a külön megállapodástól való jelen pont szerinti elállás joga.

2.12 A Cofidis tájékoztatja az Adóst, hogy a Polgári Törvénykönyv és 
a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül, il-
letve a távollévők között kötött, termék adásvételére vagy szolgáltatás 
igénybevételére irányuló szerződéstől jogosult termék adásvételére 
irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, szolgáltatás 
igénybevételére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének 
napjától számított 14 napon belül elállni, amely esetben az Adós elál-
lási jogának gyakorlása az Adós és a Cofidis között létrejött Hitelszer-
ződést is automatikusan felbontja. 
A Cofidis tájékoztatja továbbá az Adóst, hogy a Polgári Törvénykönyv 
és a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján az Adós a szállás idő-
ben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló, illetve 
a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződés vagy 
előszerződés megkötésétől – vagy ha az az (elő)szerződés megköté-
sénél később történik, annak kézhezvétele napjától – számított tizen-
négy napon belül indokolás nélkül elállhat az ilyen szerződéstől vagy 
előszerződéstől, amely esetben az Adós elállási jogának gyakorlása 
a kapcsolt, az Adós és a Cofidis között létrejött Hitelszerződést is au-
tomatikusan felbontja.
Amennyiben az Adóst megilleti az elállási jog, arról az Eladó ad tájé-
koztatást a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben és a 141/2011. (VII. 21.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint. Az elállást minden eset-
ben írásban, az Eladó – és nem a Cofidis – felé szükséges bejelenteni, 
az Eladó által adott tájékoztatásnak megfelelően; a Cofidisnél nem le-
het elállást bejelenteni, a Cofidisnél bejelentett elállás nem hatályosul. 
A határidőben bejelentett elállásról az Eladó értesíti a Cofidist, a Cofidis 
ezt követően intézkedik a Hitelszerződésnek a – megkötésére vissza-
menőleges hatályú – lezárása érdekében.
Amennyiben a Hitelkeret ismételt felhasználására a Felek 7.4 pontja 
szerinti külön megállapodása alapján az ott meghatározott feltételek 
szerint vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfi-
zetése céljából kerül sor, az Adós megilleti a külön megállapodástól 
való jelen pont szerinti elállás joga.

3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
3.1 A  Hitelszerződés egyidejűleg Hitelkeretnek (2014. március 15-ét 

követően: rendelkezésre tartott kölcsönnek) minősül, mégpedig úgy, 
hogy az  Adós a  Hitelszerződésben meghatározott eredeti teljes fo-
gyasztási kölcsönösszeghez a felfelé legközelebb eső, a Hirdetmény 1. 
sz. mellékletben meghatározott Hitelkeret (rendelkezésre tartott köl-
csön) terhére, a visszafizetett tőkerész erejéig jogosult egyfelől sza-
bad felhasználású kölcsönöket, illetve a későbbiekben a visszafizetett 

kölcsön tőkeösszegének részben vagy egészben történő, ismételt fo-
lyósítását kérni a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel (rulírozás), másfelől 
a Felek külön megállapodása esetén a visszafizetett tőkerészt az ott 
meghatározott feltételek szerint vásárlás vagy igénybe vett szolgálta-
tás ellenértékének megfizetésére is felhasználhatja. A folyósított köl-
csön visszafizetése a felek közötti jogviszonyt tehát nem szünteti meg, 
az Adós bármikor jogosult a már visszafizetett tőkeösszeg lehívását 
az ÁSZF rendelkezései szerint újra igényelni.

3.2 A Hitelkérelmen megjelölt tartós fogyasztási cikk megvásárlásához 
nyújtott kölcsön visszafizetésének futamideje a  Hitelkérelmen kerül 
feltüntetésre. A  szabad felhasználású kölcsönök visszafizetésének 
időtartamát (futamidejét) a  rendelkezésre tartott Hitelkeret függvé-
nyében a Hirdetmény 2. sz. melléklete, a vásárlás vagy igénybe vett 
szolgáltatás ellenértékének megfizetésére kötött külön megállapodás 
esetén a külön megállapodás tartalmazza. 

3.3 A Hitelkeret rendelkezésre tartásának időtartama (2014. március 
15-ét követően benyújtott Hitelkérelmek esetében: a  kölcsönösszeg 
rendelkezésre tartásának időtartama) határozatlan.

4. A HITEL KÖLTSÉGEI
4.1 Az Ügyfél a Hitelkérelmen megjelölt tartós fogyasztási cikk megvá-

sárlásához nyújtott kölcsönösszeg, illetve a Hitelkeret (rendelkezésre 
tartott kölcsön) terhére folyósított kölcsönösszeg után kamat fizeté-
sére köteles, amely megegyezik a teljes hiteldíj mutatóval (THM-mel). 
A kamatokat egy napi kamatperiódusra számítják ki. A Hitelkérelmen 
megjelölt tartós fogyasztási cikk megvásárlásához nyújtott kölcsön 
után fizetendő kamat mértéke a Hitelkérelmen kerül feltüntetésre. 
Amennyiben a  rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott 
kölcsön) részben vagy egészben a Felek külön megállapodása alapján 
vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetésére 
kerül felhasználásra, a hitelkamat mértékét a Felek a külön megálla-
podáson rögzítik.
Amennyiben az Adós a rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre 
tartott kölcsön) terhére szabad felhasználású kölcsönöket hív le, a hi-
telkamat a rendelkezésre tartott Hitelkeret függvényében a Hirdetmény 
1.B. sz. mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint változik. 
A hitelkamat a hat hónapos Budapesti bankközi kamatlábból (BUBOR), 
mint a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett referencia-ka-
matlábból és fix kamatfelárból tevődik össze. A kamat a hat hónapos 
BUBOR-hoz mint referenciakamathoz kötött, és 6 hónapos kamatperi-
ódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától június 
30., illetve július 1. napjától december 31. napjáig tartanak, és az érin-
tett naptári félévet megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal 
(amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munka-
szüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon) érvényes hat hóna-
pos BUBOR irányadó az adott naptári félév idejére. A hitelkamat mértéke 
nem haladhatja meg a Hirdetmény 1.A. melléklete szerinti, az érintett 
naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alap-
kamathoz viszonyított kamat meghatározási mód szerinti hitelkamatot, 
illetve a teljes hiteldíj mutató mértéke nem haladhatja meg az érintett 
naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapka-
mat 24 százalékponttal növelt mértékét. A hitelkamat mértékének a hat 
hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerző-
désmódosításnak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb 
módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a hon-
lapján hirdetményben teszi közzé. 
A Cofidis nyilvántartja és honlapján elérhetővé teszi a hitelkamat ki-
számításához általa felhasznált referencia-kamatláb, kamatváltozta-
tási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatait, valamint al-
kalmazásának időszakát.
A rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) esetében 
a THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:
a) a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni;
b) mivel a  Hirdetmény szerinti kamat mértéke változó, de annak 

mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során 
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az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a fu-
tamidő végéig;

c) mivel a  Hitelszerződés szerint a  fogyasztó szabadon hívhatja le 
a hitelt, de a szerződés a lehívás különböző módjainál összegre és 
időtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi idő-
pontban lehívottnak kell tekinteni a korlátok figyelembevételével;

d) mivel a visszafizetés ütemezése meghatározott, de a Hirdetmény 
szerinti kamat és más díj mértéke változó, és így a törlesztőrészletek 
összege is változó lehet, a szerződésben meghatározott legalacso-
nyabb törlesztőrészletet kell figyelembe venni;

e) mivel a hitelszerződés több lehívási és törlesztési időpontot tartal-
maz, a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni;

f) mivel a Hirdetmény szerinti hitel kamata az első időszakra rögzí-
tett kamat, és a Cofidis ezt követően új kamatot fog megállapítani, 
amit rendszeres időközönként hozzáigazít a megállapodás szerinti 
mutatóhoz, a rögzített kamatozású időszakot követően a megálla-
podás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén 
alapuló kamattal, mint változatlan kamattal kell számolni.

A  Hitelkérelmen megjelölt tartós fogyasztási cikk megvásárlásához 
nyújtott kölcsön után fizetendő havi minimum törlesztőrészlet összege 
(amely törlesztőrészlet tartalmazza a tőke és a kamat havi, időarányos 
részét) a Hitelkérelmen kerül feltüntetésre. Az ÁSZF 7.4 pontja szerint 
rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhé-
re folyósított szabad felhasználású kölcsönösszeg után fizetendő havi 
minimum fizetendő törlesztőrészlet összege (amely törlesztőrészlet 
tartalmazza a  tőke és a kamat havi, időarányos részét) a Hirdetmény 
3. sz. mellékletében kerül feltüntetésre, azzal, hogy a  referencia-ka-
matláb módosulása a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet össze-
gét befolyásolja (a referenciakamat változásától függően növelheti vagy 
csökkenti annak összegét), a Hirdetmény 2. sz. mellékletében szerepelő 
elméleti futamidő változatlanul hagyása mellett. Ez a változás a tőketar-
tozás összegét értelemszerűen nem érinti. Amennyiben a rendelkezésre 
tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) részben vagy egész-
ben a Felek külön megállapodása alapján vásárlás vagy igénybe vett 
szolgáltatás ellenértékének megfizetésére kerül felhasználásra, a havi 
törlesztőrészlet összegét a Felek a külön megállapodáson rögzítik.
Amennyiben az Adós párhuzamosan él az egyes eltérő felhasználási 
módokkal, az egyes törlesztőrészletek összeadódnak.

4.2 A Hitelkérelmen, illetve a Felek 7.4 pontja szerinti, vásárlás vagy 
igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetésére irányuló kü-
lön megállapodásán feltüntetett kölcsön kamata fix, annak mértékét 
a Cofidis a Hitelkérelmen feltüntetett futamidő alatt egyoldalúan nem 
módosítja. A rendelkezésre tartott Hitelkeret esetében, ha az Adós úgy 
dönt, hogy él a 7.4 pont és a Hirdetmény szerinti, szabad felhaszná-
lású kölcsönrészre vonatkozó rulírozási lehetőségével, a Cofidis a ka-
matfelárat nem jogosult módosítani.

4.3 A 2015. január 31-el bezárólag kötött, meg nem szűnt Hitelszerző-
dések esetén, amennyiben az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló 
bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelemmel 
érintett összeg után havi 16%-os késedelmi kamat fizetésére köteles, 
amely nem haladhatja meg a Hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat 
másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és 
nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal 
növelt mértéke. 
A 2015. február 1-én vagy azt követően megkötött, meg nem szűnt 
Hitelszerződések esetén, amennyiben az Adós a Hitelszerződés alap-
ján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, 
a  Cofidis adósságkezelési díjat jogosult felszámítani, a  következők 
szerint: 
a) 500 Ft, amennyiben az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló bár-

mely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
b) további 2 500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utol-

só napján is fennáll;
c) további 3 500 Ft, amennyiben a késedelem még a  tárgyhónapot 

követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig 

ezen összeg kerülhet ismét felszámításra, ameddig az Adós kése-
delmes tartozását nem rendezi.

Az  adósságkezelési díjat a  Cofidis jogosult ismételten felszámítani, 
amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafi-
zetését követően, ismételten késedelembe esik. Mivel a Cofidis a 2015. 
február 1-én vagy azt követően megkötött, meg nem szűnt Hitelszerző-
dések 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 jogosult módosítani.
A  2014. március 15-ét megelőzően benyújtott Hitelkérelmek alap-
ján létrejött Hitelszerződések esetében, amennyiben a  Cofidis a  Hi-
telszerződést a 10.1 pontban meghatározottak szerint felmondással 
megszünteti, a  tartozás után a  továbbiakban a Polgári törvénykönyv 
rendelkezéseivel összhangban kerül késedelmi kamat felszámításra.
A 2014. március 15-ét követően benyújtott Hitelkérelmek alapján lét-
rejött Hitelszerződések esetében, amennyiben a Cofidis a Hitelszerző-
dést a 10.1 vagy 10.2 pontban meghatározottak szerint felmondással 
megszünteti, a  Hitelszerződésben annak megszűnésekor meghatá-
rozott hitelkamattal megegyező mértékű, de min. 15%-os mértékű 
éves késedelmi kamat kerül felszámításra, azzal, hogy a késedelmi 
kamat nem lehet magasabb, mint a  Hitelszerződés szerinti kölcsön 
tekintetében kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezések ál-
tal a késedelmi kamat szempontjából megállapított maximális mérték. 
Az  egyértelműség kedvéért a  felek rögzítik, hogy a  jelen bekezdés 
csak a késedelmi kamat mértékének kalkulációja céljából használja 
a hitelkamat kifejezést, de nem értelmezhető akként, hogy a Hitelszer-
ződés megszűnését követően hitelkamat kerülne felszámításra.

4.4 Az Adós a tárgyhavi törlesztőrészletet, lejárt tartozás esetén a ké-
sedelemmel esetlegesen érintett összeget, késedelemi kamatot, illetve 
az esetlegesen felszámítandó külön szolgáltatási díjat átutalással, cso-
portos beszedési megbízással, belföldi postautalvánnyal, vagy olyan 
pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél 
a Cofidis számlát vezet, illetve a Cofidis által küldött csekken (postai 
készpénzátutalási megbízással) jogosult befizetni. A Cofidis az Adós 
részére abban az esetben küld csekket (postai készpénzátutalási meg-
bízást), ha az Adós ezt a fizetési módot választja, vagy egyébként is, 
ha az Adós fizetési kötelezettségét más alternatív fizetési módon (át-
utalással, csoportos beszedési megbízással, belföldi postautalvánnyal, 
olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, 
amelynél a Cofidis számlát vezet) a  tárgyhónapban nem teljesítette. 
A Cofidis az Adós részére mindaddig csekket küld, ameddig az Adós 
nem jelzi, hogy fizetési kötelezettségét más módon kívánja teljesíteni, 
vagy ha az Adós valamely havi fizetési kötelezettségét más alternatív 
fizetési módon teljesíti. A Cofidis az Adós részére küldött csekk után, 
illetve, ha az Adós a  tárgyhavi törlesztőrészletet olyan pénzforgalmi 
szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján fizeti meg, amelynél 
a Cofidis számlát vezet, a Cofidis külön szolgáltatási díj felszámítására 
jogosult a Hirdetmény 4. sz. mellékletben foglaltakkal összhangban. 

4.5 Amennyiben az Adós valamely, a Hitelszerződés alapján fennálló 
kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel a  Cofidisnek költsége 
merül fel (így pl. az Adós nem értesíti a Cofidist a 7.9. pontban fog-
laltakkal összhangban az adatai változásáról és ezzel a Cofidisnek in-
dokolatlan posta- vagy más költsége merül fel), továbbá, ha az Adós 
a Cofidistől olyan, a Hitelszerződéshez kapcsolódó szolgáltatás nyúj-
tását kéri, amelyre a Cofidis a Hitelszerződés alapján nem köteles, és 
az ilyen szolgáltatás nyújtásával a Cofidisnak költsége merül fel (így 
pl. 4.4 pont szerinti postai készpénzátutalási megbízás díja, a 8. pont 
szerinti Biztosítás), az Adós a Cofidis erre irányuló igénye esetén köte-
les az ilyen költséget a Cofidis részére megtéríteni. 

4.6 Abban az  esetben, ha az  Adós a  jelen Hitelszerződésből eredő 
bármely kötelezettségét nem teljesíti, Cofidis jogosult harmadik sze-
mélyeket (így különösen, de nem kizárólag: behajtással foglalkozó 
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magánszemély vagy társaság, ügyvéd, ügyvédi iroda stb.) a behajtás 
érdekében igénybe venni. A behajtás költségei az Adóst terhelik.

4.7 Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben legalább 
2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelembe esik, úgy behajtás 
esetén köteles felmondáskor esedékes behajtási díj címén a behajtás 
időpontjában fennálló tartozása 10%-nyi (ÁFA fizetési kötelezettség 
fennállása esetén ezen összeg ÁFA-val növelt) összegét, de 2014. 
március 15-ét megelőzően benyújtott Hitelkérelmek esetében leg-
alább 12 000 Ft (+ ÁFA), 2014. március 15-e és 2015. január 31-e 
között benyújtott Hitelkérelmek esetében legalább 15 000 Ft (+ ÁFA) 
összeget megfizetni a COFIDIS, illetve közvetlenül a Cofidis által meg-
jelölt, a behajtás érdekében igénybe vett harmadik személyek részére. 
A 2015. január 31-ét követően benyújtott Hitelkérelmek alapján lét-
rejött Hitelszerződések esetében a  Cofidis felmondáskor esedékes 
behajtási díjat jogosult felszámítani, amelynek összege 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.

4.8 Amennyiben Adós a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön 
összegét túlfizeti és így az  egyenlege 2 hónap időtartamot megha-
ladóan pozitív lesz, vagy a Hitelszerződés bármely okból megszűnik, 
a Cofidis az ilyen túlfizetés összegét köteles az Adós kérésére 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 ügyfélszolgálatán szeretné felvenni a túlfize-
tés összegét, úgy a túlfizetés visszajuttatása költség- és díjmentes.

 – Amennyiben az Adós a túlfizetés visszajuttatását az általa koráb-
ban még nem igazolt fizetési számlára kéri átutalni, úgy az annak 
igazolásához szükséges, a  Cofidisnél felmerülő postaköltségek 
kerülhetnek felszámításra, hogy az adott fizetési számla valóban 
az Adós nevén van. Ha a postai díjszabás változik, a Cofidis a költ-
ségnek az aktuális – a költség felmerüléskor érvényes – összegét 
jogosult felszámítani.

5. ÉRTESÍTÉSEK
5.1 A Cofidis az Adósnak szóló írásbeli értesítéseit az Adós Hitelszer-

ződésen megjelölt levelezési, illetve e-mail címére küldi el, kivéve, ha 
az Adós írásban értesíti a Cofidist elérhetősége változásáról. A Felek 
rögzítik, hogy az  Adósnak postán elküldött nyilatkozatok – a  jelen 
ÁSZF 2.4 pontjában szabályozott eset kivételével – a  feladás napját 
követő 5. napon, míg az e-mail útján küldött értesítések a megküldés 
napján kézbesítettnek minősülnek. 

5.2 Az Adós köteles a Cofidisnek címzett bármely nyilatkozatát írásban 
a Cofidis címére megküldeni. A Cofidis részére megküldött nyilatkoza-
tok abban az időpontban minősülnek kézbesítettnek, amikor a Cofidis 
nyilvántartása alapján azok a Cofidishez megérkeztek.

5.3 A  Cofidis tájékoztatja az  Adóst, hogy a  Cofidis által nyújtott 
szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan az Adós és a Cofidis között folytatott 
telefonbeszélgetések rögzítésre kerülhetnek, míg telefonon történő 
panaszkezelés, illetve követeléskezelés esetén rögzítésre kerülnek; 
erre a Cofidis az Adóst megfelelően figyelmezteti. Adós kijelenti, hogy 
a  jelen pont szerint rögzített telefonbeszélgetések útján tett jognyi-
latkozatai a  mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések keretein 
belül az  írásban tett nyilatkozatokkal egyező érvényességgel, illetve 
bizonyító erővel bírnak. A felvételeket a Cofidis a Cofidis tevékenysé-
gére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig tárolja. Az Adós 

hozzájárul telefonbeszélgetései Cofidis által történő rögzítéséhez és 
tárolásához az ÁSZF 9. pontjában foglaltakkal összhangban. Amennyi-
ben az Adós a  telefonbeszélgetések rögzítéséhez való hozzájárulást 
meg kívánja szüntetni, azt bármikor írásos nyilatkozatban vagy a tele-
fonbeszélgetés megkezdése előtt szóban megteheti.

5.4 A Cofidis az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formá-
jában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen bocsát 
kivonatot az Adós rendelkezésére. 

5.5 Az Adós a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 
évi CCXXXVII. törvény 275. § (3) bekezdése szerint a  kérést megelő-
ző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet, amelyet 
a Cofidis legkésőbb 90 napon belül írásban megküld az Adós részére. 

5.6 A  Cofidis ügyfelei részére a  hitel egyenlegéről legalább évente 
egyszer ingyenesen kimutatást küld. Ezen felül a Cofidis a szerződés 
lejártát (a teljes tartozás kiegyenlítését követően a hitelkeret lezárásá-
nak kérését, illetve a szerződés hitelkiváltással történő megszünteté-
sét) követő harminc napon belül teljes körű írásbeli kimutatást küld. 
Az Adós a kimutatással kapcsolatosan annak kézhezvételétől számí-
tott 60 (hatvan) napon belül írásban kifogást emelhet. Ennek hiányá-
ban azt az Adós által elfogadottnak kell tekinteni.

6. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
6.1 A Hitelkérelem aláírásával az Adós kijelenti, hogy a Cofidis ÁRUHI-

TEL Általános Szerződési Feltételeit ismeri és azokat teljes egészében 
elfogadja. A mindenkor hatályos ÁSZF hozzáférhető a www.cofidis.hu 
internetes címen. 

6.2 A Cofidis az Adós számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módo-
síthatja a Hitelszerződés feltételeit. A Cofidis köteles a módosítást 15 
nappal annak hatálybalépése előtt a www.cofidis.hu internetes címen 
közzétenni. Amennyiben az Adós a közzétett módosítást nem fogadja 
el, úgy – a referencia-kamatláb változásából eredő, 4.1 pont szerinti ka-
matváltozás kivételével – jogosult annak hatálybalépéséig a Hitelszer-
ződést azonnali hatállyal felmondani. Ha az Adós a módosítást annak 
hatálybalépéséig nem mondja fel, a felek úgy tekintik, hogy azt az Adós 
elfogadta. A módosítás hatálybalépésétől kezdve a Cofidis és az Adós 
között hatályban lévő Hitelszerződést a módosított ÁSZF szabályozza.

6.3 Az  Adós a  Hitelkérelem aláírásával hozzájárulását adja, hogy 
a Cofidis a személyazonosításához használt okiratairól (személyi iga-
zolvány, lakcímkártya, útlevél, stb.) másolatot készítsen, és a  Hitel-
szerződésből fakadó követelése fennállásáig azt megőrizze. 

7. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA, VISSZAFIZETÉSE, 
A SZERZŐDÉS AUTOMATIKUS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
HITELKERETTÉ 

7.1 Ha a Cofidis az Adós Hitelkérelmét elfogadja, a Hitelkérelmen meg-
jelölt összegű kölcsönt folyósítja úgy, hogy az Adósnak a Hitelszerző-
dés aláírásával tett felhatalmazása alapján a kölcsön összegét helyette 
és nevében az áru vételára, illetve a szolgáltatás ellenértéke jogcímén 
közvetlenül az  Eladónak utalja. Amennyiben a  Hitelkeret ismételt fel-
használására a Felek 7.4 pontja szerinti külön megállapodása alapján 
az ott meghatározott feltételek szerint vásárlás vagy igénybe vett szol-
gáltatás ellenértékének megfizetése céljából kerül sor, a Cofidis a kü-
lön megállapodáson megjelölt összegű kölcsönt szintén úgy folyósítja, 
hogy az Adósnak a külön megállapodás aláírásával tett felhatalmazása 
alapján a kölcsön összegét helyette és nevében az áru vételára, illetve 
a szolgáltatás ellenértéke jogcímén közvetlenül az Eladónak utalja.

7.2 Felek kijelentik, hogy a kölcsönösszeg átutalásával a Cofidis ma-
radéktalanul eleget tett a szerződésben vállalt fő kötelezettségének. 
A Cofidis fenntartja a jogot arra, hogy a Hitelszerződés teljesülésével 
kapcsolatos egyes kötelezettségeit, jogait az Eladó, illetve kijelölt har-
madik személy igénybevételével gyakorolja.

7.3 Ha az  Adósnak vagy az  Eladónak felróható, illetve egyikük vagy 
mindkettőjük érdekkörében felmerülő bármilyen okból a  Hitelszer-
ződésben foglaltak teljesítése a  Hitelszerződés hatályba lépése és 
a kölcsön folyósítása közötti időszakban lehetetlenné válik, a Cofidis 

http://www.cofidis
http://a
http://www.cofidis.hu
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szabadul a  Hitelszerződésen alapuló kötelezettségei alól. A  Cofidis 
érvényesítheti a Hitelszerződés lehetetlenüléséből eredő teljes kárát 
az Adóssal szemben.

7.4 Ismételt igénybevétel: A  Hitelszerződés ismételten felhasználha-
tó Hitelkeretet (rendelkezésre tartott kölcsönt) jelent az Adós részére, 
mégpedig a Hitelszerződésben meghatározott eredeti teljes fogyasztási 
kölcsönösszeghez a  matematika szabályai szerint felfelé legközelebb 
eső, a  Hirdetmény 1. sz. mellékletében meghatározott megújítható 
(rulírozó) Hitelkeretként (2014. március 15-ét követően: rendelkezésre 
tartott kölcsönként). A Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) 2016. 
január 1-jén vagy azt követően benyújtott Hitelkérelmek alapján létrejött 
Hitelszerződések esetében minden esetben az eredeti teljes fogyasztási 
kölcsönösszeg visszafizetését követően használható fel újra.
A  Hitelkeretből (rendelkezésre tartott kölcsönből) a  már visszafize-
tett tőkerész igénybe vehető egyfelől szabad felhasználású kölcsön-
ként, a Hirdetményben meghatározott feltételekkel. Ennek keretében 
az  Adós jogosult a  Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) erejéig 
kölcsönöket igényelni, illetve a  már visszafizetett kölcsön tőkeösz-
szegét a Hitelkeret erejéig ismételten igényelni, feltéve, hogy az Adós 
a Hitelszerződés szerinti fizetési és egyéb szerződéses kötelezettsé-
geinek maradéktalanul eleget tett.
Másfelől a rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott köl-
csön) részben vagy egészben a Felek külön megállapodása alapján 
vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetésére 
is felhasználásra kerülhet, az ott rögzített feltételekkel. 
A Cofidis fenntartja magának a  jogot arra, hogy a már visszafizetett 
tőkeösszeg bármely célú ismételt folyósítását megelőzően az értéke-
lést lehetővé tevő valamennyi adatnak és iratnak az Adóstól történő 
bekérésével ellenőrizze, hogy az Adós eleget tett-e az ÁSZF 7.9 pontja 
szerinti kötelezettségének, azaz, hogy az  Adós szakmai, foglalkoz-
tatási és vagyoni helyzetében következett-e be valamilyen változás. 
A  Cofidis fenntartja magának a  jogot arra is, hogy ha az  Adós va-
lamennyi, a Cofidisszel szemben fennálló tartozását visszafizette, és 
az Adós ezt követően tizenkét egymást követő hónap alatt nem kér 
ismételt igénybevételt, úgy a Cofidis jogosult a kölcsönösszeg, illetve 
a már visszafizetett kölcsönösszeg ismételt folyósítását megelőzően 
az Adós szakmai, vagyoni és családi helyzetéről meggyőződni, mégpe-
dig a jelen ÁSZF 2. pontja rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával, 
az értékelést lehetővé tevő valamennyi adatnak és iratnak az Adóstól 
történő bekérésével. A Cofidis írásban értesíti, illetve elutasítás esetén 
rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján is értesítheti az Adóst a jelen 
bekezdés szerinti, az értékelést lehetővé tevő valamennyi adat és irat 
alapján hozott döntéséről.
A Cofidis szabad felhasználású kölcsönrész igénylése esetén az átuta-
lást az Adós nevére szóló bankszámlára teljesíti (amit az Adós köteles 
az  utolsó havi számlakivonat másolatának megküldésével igazolni). 
A  már visszafizetett tőkeösszeg szabad felhasználású kölcsönrész-
ként egészben történő ismételt lehívásakor a Hirdetmény 2. sz. mel-
lékletében megjelölt futamidő elölről kezdődik, míg részben történő 
ismételt lehívásakor megfelelően meghosszabbodik.
Amennyiben a  rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott 
kölcsön) részben vagy egészben a Felek külön megállapodása alapján 
vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetésé-
re kerül felhasználásra, úgy az  Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy a  Cofidis közvetlenül az  Eladónak folyósítsa a  kölcsön össze-
gét, az Adósnak a külön megállapodás aláírásával tett felhatalmazása 
alapján, helyette és nevében, az áru vételára, illetve a szolgáltatás el-
lenértéke jogcímén.

7.5 Az  Adós köteles havonta legalább a  Hitelszerződésben – a  7.4 
pontban megjelölt esetben: a Hirdetmény 3. sz. mellékletében, illetve 
a külön megállapodáson – megjelölt legkisebb havi törlesztőösszeget 
megfizetni. Az első törlesztőrészlet a Hitelszerződés 2.4 pont szerinti 
létrejöttét követő hónapban esedékes.
Az  Adós indokolt esetben kérheti a  havi törlesztőösszeg módosítását. 
Amennyiben a Cofidis a kérésének eleget tesz, úgy a Felek ezzel össz-

hangban írásban kötelesek a Hitelszerződést módosítani. A Hitelkérelmen 
megjelölt tartós fogyasztási cikk megvásárlásához nyújtott kölcsön vissza-
fizetésének futamideje utolsó hónapjában, az utolsó havi törlesztőrészlet 
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.

7.6 A Cofidis által őrzött könyvelési és banki dokumentumok igazolják 
az Adós részére végrehajtott pénzügyi műveletek elvégzését.

7.7 Az Adós által törlesztett összegeket a következő sorrendben kell el-
számolni: behajtás költségei, 4.5 pont szerinti költségek, biztosítási dí-
jat terhelő késedelmi kamat, biztosítási díj, kölcsönt terhelő késedelmi 
kamat/adósságkezelési díj, a kamatperiódus kezdetén kiszámolt hitel-
kamat, tőkeösszeget terhelő késedelmi kamat, esedékes tőkeösszeg.

7.8 Az  Adós díjmentesen jogosult a  havi minimum fizetendő 
törlesztőrészlet összegénél nagyobb összeg befizetésére. Az ilyen be-
fizetést a Cofidis nem téríti vissza, hanem annak összegével az Adós 
fennálló tartozását csökkenti. 

7.9 Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztat-
ja a Cofidist a következő változásokról: címe (értesítési- és lakcíme), 
telefonszáma, családi állapota, a banki számlavezető fiókja, szakmai 
helyzete (munkáltatója), illetve általában minden olyan körülmény, 
amely késleltetheti, megakadályozhatja vagy bármely más módon 
meggátolhatja a  szerződéses kötelezettségei teljesítését. A  tájékoz-
tatási kötelezettség elmaradásából, késedelméből, valamint a hibás, 
félreérthető, illetve félrevezető tájékoztatás adásából származó károk 
és többletköltségek az Adóst terhelik, azokért a Cofidis nem felel. Adós 
kijelenti, hogy az általa a Hitelkérelmen megadott telefonszám minden 
esetben a saját telefonszáma, amelyen a Cofidis őt keresheti.

7.10 Az Adós a tárgyhavi törlesztőrészletet, lejárt tartozás esetén a kése-
delemmel érintett összeget, késedelemi kamatot, illetve az esetlegesen 
felszámítandó külön szolgáltatási díjat a Cofidis által megadott számla-
számra átutalással, belföldi postautalvánnyal, olyan pénzforgalmi szol-
gáltatónál történő készpénzbefizetés útján, amelynél a Cofidis számlát 
vezet, illetve a Cofidis által küldött csekken, postai készpénzátutalási 
megbízással köteles teljesíteni. A  Cofidis a  fizetési mód automati-
kus megváltoztatásának tekinti, ha a  korábban banki átutalással 
vagy csoportos beszedési megbízás útján fizető Adóstól a  tárgyha-
vi törlesztőrészlet nem érkezik be, avagy az  Adós azon bankszámlá-
ját, melyre nézve csoportos beszedési megbízással élt, megszünteti, 
vagy a csoportos beszedési megbízást visszavonja; ebben az esetben 
a  Cofidis csekket küld az  Adósnak, a  Hirdetményben szereplő külön 
szolgáltatási díj felszámításával, amely díj a csekk befizetésével egy-
idejűleg esedékes. Amennyiben az Adós valamely hónapban a tárgyhavi 
törlesztőrészletet, lejárt tartozás esetén a  késedelemmel esetlegesen 
érintett összeget és késedelemi kamatot, illetve az  esetlegesen fel-
számítandó külön szolgáltatási díjat banki átutalás útján rendezi, vagy 
csoportos beszedési megbízásra felhatalmazást ad a  bankjának, és 
az Adós bankja a felhatalmazást a Cofidis felé visszaigazolja, a Cofidis 
az ezt követő hónaptól nem küld csekket az Adósnak, és nem számítja 
fel a Hirdetményben szereplő külön szolgáltatási díjat. 
A Cofidis felajánlhatja ügyfeleinek, hogy az ügyfelek és a Cofidis a fi-
zetési határidő napját közös megállapodásukkal együttesen határoz-
zák meg.
A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, 
amikor az összeg a Cofidis bankszámláján jóváírásra kerül.

7.10.1 Amennyiben az Adós a Hitelszerződés megkötésekor a csopor-
tos beszedési megbízással történő fizetési módot választja, az Adós 
a felhatalmazásnak a bankja által a Cofidis felé történő visszaigazo-
lásáig a törlesztő részleteket, lejárt tartozás esetén a késedelemmel 
érintett összeget és késedelemi kamatot, illetve az esetlegesen fel-
számítandó külön szolgáltatási díjat csekken köteles fizetni, amelyet 
a  Cofidis az  esedékességet megelőzően megküld az  Adós részére. 
Csoportos beszedési megbízás esetén a beszedés időpontját a Cofidis 
állapítja meg, amely időpont a tárgyhónap 9. és 15. napja között vál-
tozhat. Lejárt tartozás esetén a  csoportos beszedési megbízás idő-
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pontja ettől eltérhet; a Cofidis ezen beszedés összegéről és időpont-
járól szóló értesítését a  terhelési napot legalább hat munkanappal 
megelőzően elküldi az Adós részére.

7.10.2 Amennyiben az  Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, 
olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetés útján, 
amelynél a  Cofidis számlát vezet, illetve csekken (postai készpénz-
átutalási megbízással) fizeti meg a tárgyhavi törlesztőrészletet, úgy a fi-
zetési határidő minden esetben a tárgyhó 10. napja. A jelen pont szerinti 
fizetési módozatok választása esetén az Adós köteles a „Közlemény” 
rovatban feltüntetni a Hitelszerződésének a Hitelszerződésén szereplő 
sorszámát (szerződésszám); az ennek elmaradásából eredő késedele-
mért és károkért az Adós tartozik felelősséggel. 

8. BIZTOSÍTÁS
8.1 Az Adós – választása szerint – biztosítottként akár írásbeli csatla-

kozási nyilatkozattal, akár a Cofidis vagy regisztrált közvetítői alvállal-
kozói által rögzített telefonbeszélgetés során tett szóbeli csatlakozási 
nyilatkozat megtétele útján kérheti az ACM VIE SA francia részvény-
társaság (cégjegyzékszáma RCS Strasbourg 332377597) és az ACM 
IARD SA francia részvénytársaság (cégjegyzékszáma RCS Strasbourg 
352406748, mindkettő székhelye: 4, rue FrédéricGuillaume Raiffei-
sen 67906 STRASBOURG cedex 9 – kapcsolattartás címe: 63 chemin 
Antoine Pardon 69814 TASSIN CEDEX Franciaország, a továbbiakban 
együttesen: Biztosító(k)) és a Cofidis között létrejött Csoportos Hitel-
fedezeti Biztosítási Szerződés hatályának rá történő kiterjesztését, 
választva a különböző kockázatokra fedezetet nyújtó biztosítási cso-
magok között az Általános Biztosítási Feltételek szerint.

8.2 Amennyiben az Adós hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat igé-
nyel, az Adós felhatalmazza a Cofidist, hogy a Cofidis rendelkezésére 
álló, a hiteligényléssel, illetve a Hitelszerződéssel kapcsolatos adato-
kat a vele szerződéses kapcsolatban álló Biztosító tudomására hoz-
za, kizárólag a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások szerződésszerű 
nyújtása érdekében, s ezen adatok tekintetében a Cofidist a bankti-
tok-megtartási kötelezettsége alól felmenti. Ilyen adatok különösen 
a következők: a Cofidis által az Adóssal aláírt Hitelszerződésben fog-
laltak; a fennmaradó fizetendő tőke összege, a teljesített törlesztések. 
Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Cofidis a Biztosító kérésére a Hi-
telszerződés egy másolatát a Biztosítónak átadja. Az Adós hozzájárul 
ahhoz is, hogy a Cofidis mint a Biztosító biztosításközvetítője az Adós 
személyes és egészségügyi adatait a hitelfedezeti biztosítási szolgál-
tatások lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés érde-
kében kezelje.

9. BANKTITOK ÉS ADATVÉDELEM
9.1 Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelemben feltett kérdések-

re adott válaszai a hiteligénylés elbírálása céljából szükségesek.
9.2 Az Adós a Hitelkérelem aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, 

hogy a Hitelkérelemben és a csatolt dokumentumokban rögzített, il-
letve a telefonbeszélgetés során rögzített személyes adatait a Cofidis 
a  Hitelkérelem elbírálása, a  Hitelszerződésből eredő jogosultságok 
érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, kockázatelemzés és 
statisztika készítése céljából a személyes adatok védelméről, illetve 
az információs önrendelkezési jogról szóló jogszabályoknak megfele-
lően kezelje, és tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, 
és adatainak kezelése a  hozzájárulásán alapul. Az  Adós személyes 
adatai addig kezelhetőek, ameddig ez a kölcsönigénylés elbírálásá-
hoz, a Cofidis jogszabály által előírt, illetve a Hitelszerződés szerinti 
kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve ameddig a  Cofidis köve-
teléseinek érvényesítéséhez szükséges. A Cofidis a Hitelkérelem 
kedvezőtlen elbírálása esetén az  Adós személyes adatait, illetve az 
azokat tartalmazó iratokat 7 napon belül megsemmisíti, illetve meg-
semmisítésre a Reisswolf Budapest Kft. (1097 Budapest, Illatos út 6.) 
részére átadja, kivéve abban az esetben, ha az Adós hozzájárulását 
adta ahhoz, hogy a Cofidis ahitelkérelme elutasítását követő 5 évig a 
hitelkérelmében és a hiteligénylés során megadott alábbi személyes 

adatait: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, hirdetés, 
hitelkérelme elutasítása esetén is hirdetés, közvetlen üzletszerzés és 
piackutatás céljából tárolja, kezelje, továbbá ilyen célból levélben, te-
lefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs esz-
közökön keresztül megkeresse, és értesítse kölcsöntermékeiről és az 
azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik 
személyek termékeiről. Az Adós az ilyen értesítését küldését bármikor 
ingyenesen, korlátozás nélkül és a Cofidis bármelyik elérhetőségén 
megtilthatja. A Reisswolf Budapest Kft. a megsemmisítést az átvételtől 
számított 24 órán belül teljesíti.

9.3 Az Adósnak joga van a Cofidistől (1133 Budapest, Váci út 96-98., 
www.cofidis.hu) kérni, hogy a rá vonatkozóan kezelt személyes ada-
tokat megismerje, és azok helyesbítését illetve – kötelező adatkezelés 
kivételével – azok törlését kérje. Ezen túl az  Adóst megilleti az  in-
formációs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
törvény szerinti tiltakozás, illetve bírósági (a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál történő) jogérvényesítés joga. Adós 
és Adóstárs kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Cofidis az Adós, il-
letve az Adóstárs részére a másik fél Hitelszerződéshez kapcsolódó 
személyes adatairól is tájékoztatást adhat. 

9.4 Ezen kívül az Adós felhatalmazza a Cofidist, hogy a banktitoknak 
minősülő, a személyes adataira, a pénzügyi helyzetére, az üzleti te-
vékenységeire, az  üzleti kapcsolataira és szerződéseire vonatkozó 
valamennyi adatát a Cofidis által ügyfeleinek küldendő levelek nyom-
tatását és a  levelek címzését, borítékolását végző EPDB Nyomtatá-
si Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, 
Budafoki út 107-109) részére ezen postázásra történő előkészítés 
céljából, az Argosyn és Banque Fédérative du Crédit Mutuel csoport 
tagjai részére kockázatelemzés és statisztika készítése céljából, a Hi-
telszerződés és a Hitelszerződés megkötése érdekében az Adós által 
a Cofidis rendelkezésére bocsátott dokumentumok, valamint a Hitel-
szerződéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok archiválását végző 
Díjbeszedő Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Buda-
pest, Budafoki út 107-109.) részére ezen dokumentumok archiválása 
céljából, továbbá harmadik személyek részére az Adós Hitelszerződés 
alapján fennálló tartozása behajtása céljából továbbítsa. Az Adós ki-
fejezetten tudomásul veszi azt is, hogy a Cofidis pénzügyi közvetítői 
számára adatot szolgáltathat a  közvetítő által közvetített pénzügyi 
szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan.

9.5 Adós kijelenti, hogy a szerződéskötés, újrafinanszírozás és szerző-
dés-módosítás körében szükséges ügyfél átvilágítás (adósminősítés), 
a Hitelszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezett-
ségek teljesítése, illetve a Cofidis lejárt követelésének érvényesítése 
körében felhatalmazza a Cofidist a hitelintézetekről és pénzügyi vállal-
kozásokról szóló törvénynek és a személyes adatok védelméről, illetve 
az információs önrendelkezési jogról szóló jogszabályoknak megfele-
lően, hogy a Hitelkérelemben/Hitelszerződésen feltüntetett személyes 
adatait az alábbiakban megjelölt adatbázis-kezelőktől lekérdezze:

 – a BISZ Zrt. által üzemeltetett Központi Hitelinformációs Rendszer;
 – Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

adatbázisai;
 – Számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TAKARNET);
 – Publikus adatbázisok (Magyar Országos Közjegyzői Kamara adat-

bázisa, Opten cégtár, Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatbázisai). 
 – Adós felhatalmazza a GIRO Zrt.-t, hogy adatait a Girinfo Adatfeldol-

gozási Szolgáltatás keretében feldolgozza. A Girinfo Adatfeldolgo-
zási Szolgáltatás keretében a GIRO Zrt. a fenti adatbázis-kezelők-
től és adatbázisokból jogszerűen adatokat dolgoz fel és továbbít 
az adatigénylők részére a GIRO Zrt. Üzletszabályzatában meghatá-
rozott módon és feltételekkel.

Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz továbbá, hogy a Cofidis az Adós 
személyes adatait, az általa benyújtott, bemutatott vagy a Cofidis által 
lekérdezett okmányok arcképét, aláírás mintáját azonosítsa.

9.6 Adós / Adóstárs tudomásul veszi, hogy a Cofidis köteles az Adós / 
Adóstárs alábbi adatait lejelenteni a KHR-be: 

http://www.cofidis.hu
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a) a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény-
ben meghatározott Személyi Azonosító Adatok, b) a szerződés típusa és 
azonosítója (száma), c) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszű-
nésének időpontja, d) ügyféli minőség (adós, adóstárs), e) a  szerződés 
összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, f) 
a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
Az  Adósnak / Adóstársnak jogában áll eldönteni, hogy hozzájárul-e 
a jelen pont szerinti adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szol-
gáltató általi átvételéhez. Ez azt jelenti, hogy ha az Adós / Adóstárs va-
lamely pénzügyi intézménnyel hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénz-
ügyi lízingre, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, elektronikus 
pénz kibocsátására, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illet-
ve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minősül 
pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalására, 
valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel 
nyújtására vagy értékpapír-kölcsönzésre irányuló szerződést kíván 
kötni, úgy a szerződés megkötését megelőzően ez a pénzügyi szer-
vezet a  szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához 
ellenőrizheti (átveheti) az Adós / Adóstárs jelen pont szerinti adatait. 
Ha az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy 
a KHR a  fenti a)-f) pont szerinti adatokat, valamint azt tartalmazza, 
hogy az ügyfél a hozzájárulást megtagadta.
Az  Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a  Cofidis köteles az  ezen 
adatokban bekövetkezett változásokat az arról való tudomásszerzést 
követő öt munkanapon belül írásban átadni a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére.
Az Adós / Adóstárs jelen pont szerinti adatait a KHR addig tartalmazza, 
ameddig a köztük és a Cofidis között fennálló szerződés meg nem szűnik. 
Ugyanakkor az Adós / Adóstárs a Cofidis útján írásban kérheti, hogy ada-
tai a szerződéses jogviszony megszűnését követő további, de legfeljebb 
öt évig még szerepeljenek a KHR-ben. A jogviszony megszűnését követő 
adatkezeléshez adott hozzájárulás írásban bármikor visszavonható.

9.7 Adós / Adóstárs tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Hi-
telszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot 
közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat 
használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig 
hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274–277. §-ában vagy a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 
343., 345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését 
állapítja meg, a Cofidis köteles továbbítani a KHR-be az alábbi adatokat:
a) a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. tör-
vényben meghatározott Személyi Azonosító Adatok, b) az  igénylés 
elutasításának időpontja, indoka, c) okirati bizonyítékok, d) jogerős 
bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat 
rendelkező részének tartalma.
Amennyiben az Adós / Adóstárs a jelen pontban meghatározott okból 
szerepel a KHR-listán, úgy a jelen pont szerinti adatai az adatátadás 
időpontjától számított ötödik év végéig szerepelnek a KHR-ben. Ezen 
adatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez nem szüksé-
ges az Adós / Adóstárs hozzájárulása. 

9.8 Adós / Adóstárs tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hitelszerző-
désben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, 
hogy a  lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja 
a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi 
minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem fo-
lyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll, a  Cofidis 
köteles továbbítani a KHR-be az alábbi adatokat: 
a) a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. tör-
vényben meghatározott Személyi Azonosító Adatok, b) a  szerződés 
típusa és azonosítója (száma), c) a szerződés megkötésének, lejára-
tának, megszűnésének időpontja, d) ügyféli minőség (adós, adóstárs), 
e) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és 
gyakorisága, f) a  jelen pontban meghatározott feltételek bekövetke-

zésének időpontja, g) a jelen bekezdésében meghatározott feltételek 
bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás össze-
ge, h) a  lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja 
és időpontja, i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére 
történő átruházására, perre utaló megjegyzés, j) a szerződéses összeg 
törlesztő részletének összege és devizaneme.
Amennyiben az Adós / Adóstárs azért szerepel a KHR-listán, mert fize-
tési kötelezettségének oly módon nem tett eleget, hogy a lejárt és még 
nem fizetett tartozása összege meghaladta a késedelembe esés idő-
pontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen össze-
get meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon ke-
resztül fennállt, úgy a fizetési kötelezettség megszegésének adatai – ha 
a tartozás nem szűnt meg – az adatátadás időpontjától számított tizedik 
év végéig szerepelnek a KHR-ben. Ha az Adós / Adóstárs a késedelmes 
tartozását teljesíti, adatai a késedelmes tartozás teljesítésétől számított 
egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törlésre 
kerülnek. Ezen adatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez 
nem szükséges az Adós / Adóstárs hozzájárulása. 

9.9 Adós / Adóstárs tudomásul veszi továbbá, hogy a Cofidis köteles 
minden hónapot követő ötödik munkanapig átadni a  KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozás részére a Hitelszerződés szerint fennálló tőke-
tartozás összegére és pénznemére, valamint a  szerződéses összeg 
törlesztő részletének összegére és devizanemére vonatkozó adatokat.

9.10 Adós / Adóstárs tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Hi-
telszerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Cofidis az előtörlesz-
tés tényét, idejét, az előtörlesztett összeget és a fennálló tőketartozás 
összegét, pénznemét az előtörlesztést követő öt munkanapon belül át 
kell, hogy adja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

9.11 Tájékoztatás 
A  Cofidis – a  9.9 pontban meghatározott adatátadás kivételével – 
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadást kö-
vetően legfeljebb öt munkanapon belül írásban tájékoztatja az Adóst 
az adatátadás megtörténtéről. A KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi 
szervezetnél Adós / Adóstárs jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy 
milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely pénzügyi 
szervezet adta át. A  KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint 
az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá 
ezen adatokhoz, Adós / Adóstárs korlátozás nélkül megismerheti, ezért 
költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A pénzügyi szervezet 
a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak 
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely 
három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a pénzügyi 
szervezetnek, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt mó-
don, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktala-
nul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja a kérelmezőnek.

9.12 Jogorvoslat
Adós / Adóstárs jogosult kifogást tenni adatainak a KHR-be történt át-
adása, azoknak a KHR-ben való kezelése ellen, és kérheti az adat he-
lyesbítését, illetve törlését. A kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállal-
kozáshoz vagy ahhoz a pénzügyi szervezethez nyújthatja be, amelyik 
a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A pénzügyi szervezet, illetőleg 
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvé-
telét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményé-
ről Adóst / Adóstársat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat 
formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő 
két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a pénzügyi szervezet a kifogás-
nak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles 
a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – az Adós / Adóstárs egy-
idejű értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részé-
re átadni, amely a  változást két munkanapon belül köteles átvezetni. 
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről érte-
síti valamennyi olyan pénzügyi szervezetet, amely az Adósról / Adóstárs-
ról a helyesbítést vagy törlést megelőzően adatot kért. Három esetben 
az Adós / Adóstárs keresetet is indíthat adatainak jogellenes átadása 
és kezelése miatt, illetve helyesbítése vagy törlése céljából a lakóhelye 
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szerinti illetékes járásbíróságnál: a) amennyiben kérésére – az erre vo-
natkozó szabályoknak megfelelően – nem kap tájékoztatást arról, hogy 
adatai szerepelnek-e a  KHR-ben; b) kifogás eredményéről való tájé-
koztatás elmaradása esetén; c) kifogás eredményéről való tájékoztatás 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, amennyiben a  tájékoztatás 
eredményével nem ért egyet. A  tárgyalást a bíróság úgy tűzi ki, hogy 
az első tárgyalás legkésőbb az  iratoknak a bírósághoz való érkezését 
követő nyolc munkanapon belül megtartható legyen.

10. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
10.1 Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyvben foglaltaknak megfele-

lően a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, 
ha az Adós fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy 
a késedelemmel érintett összeg 2 havi – 2015. január 31-ét követő-
en benyújtott Hitelkérelmek alapján létrejött Hitelszerződések esetén: 
1 havi – törlesztőrészlet összegét eléri vagy meghaladja (illetve, ha 
az Adós Hitelszerződés szerinti fennálló tartozása már ezen összegnél 
kevesebb, úgy ez az összeg), és fizetési kötelezettségének a Cofidis által 
a fizetési határidő lejártát követően küldött felszólítása ellenére sem tesz 
eleget (sikertelen felszólítás). 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 kötelezettségé nek nem tesz eleget. A Hitelszerződés felmondá-
sának időpontjában az Adós Hitelszerződés alapján fennálló valamennyi 
tartozása lejárttá és egy összegben esedékessé válik.

10.2 A Hitelszerződést a Cofidis – a 10.1. pontban foglaltakon túlme-
nően – azonnali hatállyal felmondhatja különösen, de nem kizárólag 
az alábbi esetekben:

 – olyan tény felmerülése, amely a  követelés behajtását veszélyezte-
ti (lakcím- vagy bankszámlaváltozás bejelentésének elmaradása 
a Cofidis ezirányú írásbeli vagy rögzített telefonbeszélgetés útján törté-
nő felszólítása ellenére, szándékosan hibás adatok szolgáltatása stb.),

 – ha az Adós a Hitelszerződés megkötésével és/vagy teljesítésével 
kapcsolatban szándékosan pontatlan és/vagy megtévesztő tájé-
koztatást ad,

 – ha az  Adós a  Hitelszerződés alapján valamennyi tartozását visz-
szafizette, és tizenkét egymást követő hónap alatt nem kéri újabb 
kölcsön folyósítását,

 – az Adós meghal.
Az azonnali hatállyal történő felmondás esetén az Adós Hitelszerződés 
alapján fennálló valamennyi tartozása lejárttá és egy összegben azon-
nal esedékessé válik.

10.3 Az Adós jogosult a Hitelszerződést bármikor díjmentesen azonnali 
hatállyal írásban felmondani, azzal a feltétellel, hogy a Hitelszerződés 
alapján fennálló összes tartozását azonnal visszafizeti.

10.4 A Cofidis fenntartja magának a  jogot, hogy a 2015. január 31-ét 
követően benyújtott Hitelkérelmek alapján létrejött Hitelszerződések 
esetében, ha az Adós élt a 7.4. pontban foglaltak szerinti, az ismételt 
igénybevételre vonatkozó jogával, a Hitelszerződést írásban 2 hónapos 
határidőre indokolás nélkül felmondja (rendes felmondás). A Hitelszer-
ződés megszűnése esetén a  Cofidis jelen Hitelszerződésben vállalt 
kötelezettségei megszűnnek, megszűnik a Hitelkeret, továbbá az Adós 
valamennyi tartozása egyidejűleg esedékessé válik.

10.5 A Cofidis jogosult a 2015. január 31-ét követően benyújtott Hitel-
kérelmek alapján létrejött Hitelszerződések esetében indokolás nélkül, 
2 hónapos felmondási idő betartásával, írásban (papíron vagy más tar-
tós adathordozón) az Adósnak a 7.4. pontban foglaltak szerinti, az is-
mételt igénybevételre vonatkozó jogát felmondani. Ebben az esetben 
a felmondási idő utolsó napján fennálló tartozását az Adós a kölcsön-
kérelmen, a Hirdetményben, illetve a Felek külön megállapodásában 
meghatározott havi törlesztőrészletek megfizetésével jogosult visz-
szafizetni, és az utolsó törlesztőrészlet megfizetése a Hitelszerződést 
minden további nyilatkozat vagy értesítés nélkül megszünteti.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1 A Cofidis jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek meg-

felelően a Hitelszerződésből eredő követeléseit harmadik személyre 
engedményezni. Az engedményezés esetén az Adós – feltéve, hogy 
a  8. pont szerint hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat igényelt – 
az  engedményes felszólítástól számított 15 napon belül köteles át-
adni az engedményes részére azt az írásbeli dokumentumot, amely-
ben a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások kedvezményezettjeként 
az engedményest jelöli meg, ennek hiányában az engedményes jogo-
sult a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.2 Az Adós a Cofidis magatartásával, tevékenységével vagy mulasz-
tásával kapcsolatos panaszát személyesen, telefonon, 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 tör-
tént, 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 megszű-
nésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kap-
csolatos 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.

11.3 A Hitelszerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor 
hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, 
hogy az Adós által 2014. március 15-ét megelőzően aláírt Hitelkérel-
mek keretében tett és a Cofidis által bármikor ezt követően elfoga-
dott ajánlatok alapján létrejött Hitelszerződésekre az 1959. évi IV. tör-
vényben; viszont a 2014. március 15-ét követően az Adós által aláírt 
Hitelkérelmek keretében tett és elfogadott ajánlatok alapján létrejött 
Hitelszerződésekre a 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadók.

11.4 Az a tény, hogy valamely Fél jelen Hitelszerződésből eredő jogo-
sultságainak érvényesítését részben vagy egészben nem követelte, 
nem tekinthető jogról való lemondásként.

11.5 A  jelen Hitelszerződés részleges érvénytelensége vagy kikény-
szeríthetőségének hiánya esetén a Hitelszerződés további rendelke-
zései változatlanul hatályban maradnak. 

HIRDETMÉNY

1. SZ. MELLÉKLET 
AZ ÁSZF 7.4 PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERET KAMATA

1.A JEGYBANKI ALAPKAMAT MINT REFERENCIAKAMAT

A Cofidis által a Cofidis Áruhitel termék tekintetében meghatározott ere-
deti induló kamat meghatározási mód az ÁSZF 4.1. pontja szerint ren-
delkezésre tartott, illetve a 7.4 pontban meghatározottak szerint szabad 

felhasználású kölcsönként ismételten igénybe vett Hitelkeret függvé-
nyében a következő volt: 

 – 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,84%-
kal egyenlő kamatláb
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 – 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,84%-
kal egyenlő kamatláb

 – 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,84%-
kal egyenlő kamatláb

 – 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,84%-
kal egyenlő kamatláb

 – 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,84%-
kal egyenlő kamatláb

 – 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,84%-
kal egyenlő kamatláb

 – 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 23,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 22,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 20,40%-
kal egyenlő kamatláb

 – 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 19,60%-
kal egyenlő kamatláb

 – 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 19,60%-
kal egyenlő kamatláb

 – 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 19,60%-
kal egyenlő kamatláb

 – 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 19,60%-
kal egyenlő kamatláb

 – 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi jegybanki alapkamat + 19,60%-
kal egyenlő kamatláb

Ez alapján a Cofidis Áruhitel termék kamata az ÁSZF 4.1 pontja sze-
rint rendelkezésre tartott, illetve a 7.4 pontban meghatározottak szerint 
szabad felhasználású kölcsönként ismételten igénybe vett Hitelkeret 
függvényében, a 2020. december 1. napján érvényes, 0,6%-os jegy-
banki alapkamat alapján az alábbiak szerint alakulna:

 – 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,44%-kal egyenlő kamatláb
 – 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,44%-kal egyenlő kamatláb
 – 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,44%-kal egyenlő kamatláb
 – 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,44%-kal egyenlő kamatláb
 – 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,44%-kal egyenlő kamatláb
 – 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,44%-kal egyenlő kamatláb
 – 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,00%-kal egyenlő kamatláb

 – 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,00%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,20%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,20%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,20%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,20%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,20%-kal egyenlő kamatláb

1.B HAT HÓNAPOS BUBOR MINT REFERENCIAKAMAT

A  kamat mértéke az  ÁSZF 4.1 pontja szerint a  rendelkezésre tartott, 
illetve a 7.4 pontban meghatározottak szerint ismételten igénybe vett 
Hitelkeret függvényében az alábbiak szerint változik:

 – 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,84% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,84% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,84% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,84% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,84% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,84% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 23,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 22,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 20,40% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 19,60% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 19,60% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 19,60% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

 – 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 19,60% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb
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 – 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 6 hónapos BUBOR + 19,60% 
kamatfelárral egyenlő kamatláb

Ez alapján a Cofidis Áruhitel kamata az ÁSZF 4.1 pontja szerint a rendel-
kezésre tartott, illetve a 7.4 pontban meghatározottak szerint ismételten 
igénybe vett Hitelkeret függvényében, 0,76%-os 6 havi BUBOR alapján 
az alábbiak szerint alakul:

 – 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,60%-kal egyenlő kamatláb
 – 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,60%-kal egyenlő kamatláb
 – 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,60%-kal egyenlő kamatláb
 – 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,60%-kal egyenlő kamatláb
 – 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,60%-kal egyenlő kamatláb
 – 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,60%-kal egyenlő kamatláb
 – 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 24,16%-kal egyenlő kamatláb

 – 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 23,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 21,16%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,36%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,36%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,36%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,36%-kal egyenlő kamatláb
 – 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében évi 20,36%-kal egyenlő kamatláb

2. SZ. MELLÉKLET 
AZ ÁSZF 7.4 PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERET FUTAMIDEJE

A  Cofidis által az  ÁSZF 7.4 pontja szerint szabad felhasználású köl-
csönként rendelkezésre tartott Hitelkeret rulírozó jellegű, azaz az Adós 
jogosult a  már visszafizetett kölcsönösszeg részben vagy egészben 
történő ismételt folyósítását kérni az 1. sz. melléklet szerinti Hitelkeret 
erejéig az ÁSZF szerinti feltételekkel. Rulírozó termék esetében a Hi-
telkeret terhére folyósított kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje 
csak tájékoztató jelleggel határozható meg, tekintettel az újra folyósítás 
lehetőségére; a futamidő a befizetések és a folyósítások függvényében 
folyamatosan változhat.

A  folyósított kölcsönösszegre vonatkozó, visszafizetendő törlesztő-
részletek száma (egy darab / hónap) a  lehívott kölcsönösszeg illetve 
az ÁSZF 8. pontja szerinti hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése 
függvényében az alábbiak szerint változik:

 – 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 150 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 250 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 350 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 450 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 550 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 600 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 650 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 700 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 750 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 58 hónap, 
Szimpla biztosítással 52 hónap, Silver biztosítással 51 hónap, bizto-
sítás nélkül 45 hónap,

 – 800 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap,

 – 850 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap,

 – 900 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap,

 – 950 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap,

 – 1 000 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap,

 – 1 100 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap,

 – 1 200 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap,

 – 1 300 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap,

 – 1 400 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap,

 – 1 500 000 Ft-os Hitelkeret esetében Extra biztosítással 59 hónap, 
Szimpla biztosítással 53 hónap, Silver biztosítással 52 hónap, bizto-
sítás nélkül 46 hónap.

A közzétett futamidők az adott kölcsönösszegre vonatkozó várható tör-
lesztési időszakot (a befizetendő törlesztőrészletek számát) mutatják, 
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és abban az  esetben érvényesek, ha havonta egy befizetés történik, 
a befizetés minden hónap 10. napján megfizetésre kerül az ÁSZF 7.10 
pontjával összhangban, és a befizetés összege akkora, mint az adott 
kölcsönösszegre vonatkozó legkisebb törlesztőrészlet. 

Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatkozó 
minimum havi törlesztőrészletnél nagyobb összegű befizetések, rulírozás 
(ÁSZF 7.4 pont) esetén a jelen melléklet szerinti futamidő változhat.

3. SZ. MELLÉKLET 
AZ ÁSZF 7.4 PONTJA SZERINT A RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERET TERHÉRE FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖN TÖRLESZTŐRÉSZLETE

A havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege az ÁSZF 7.4 pontja 
szerint szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott Hitelke-
ret függvényében az alábbiak szerint változik:

 – a Hitelkeret terhére folyósított 100 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 3 294 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 150 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 4 940 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 200 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 6 587 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 250 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 8 234 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 300 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 9 880 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 350 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 11 527 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 400 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 13 096 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 450 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 14 733 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 500 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 16 151 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 550 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 17 766 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 600 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 19 381 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 650 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 20 996 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 700 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 22 611 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 750 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 24 226 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 800 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 24 765 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 850 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 26 313 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 900 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 27 861 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 950 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 29 408 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 000 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 30 956 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 100 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 33 664 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 200 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 36 724 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 300 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 39 784 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 400 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 42 845 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 500 000 forint összegű kölcsön ese-
tében 45 905 Ft

Ha havonta pontosan egy befizetés történik, a befizetés minden hónap 
10. napján megfizetésre kerül az  ÁSZF 7.10.  pontjával összhangban, 
a  befizetés összege pontosan akkora, mint az  adott kölcsönösszeg-
re vonatkozó legkisebb törlesztőrészlet, továbbá az  Adós/Adóstárs 
nem él a  rulírozási (ÁSZF 7.4 pont) lehetőségével, úgy az utolsó havi 
törlesztőrészlet összege alacsonyabb lesz, mint a  jelen melléklet sze-
rinti törlesztőrészlet összege.

4. SZ. MELLÉKLET 
A COFIDIS ÁRUHITELHEZ KÖTŐDŐ KIEGÉSZÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

Amennyiben a Cofidis az ÁSZF 4.4. pontjával összhangban csekket (postai 
készpénzátutalási megbízást) küld az Adós részére, vagy az Adós a tárgy-
havi törlesztőrészletet olyan pénzforgalmi szolgáltatónál történő kész-
pénzbefizetés útján fizeti meg, amelynél a Cofidis számlát vezet, a Cofidis 
csekkenként, illetve befizetésenként a havi törlesztőrészleten felül + 400 Ft 

külön szolgáltatási díjat jogosult felszámítani, amely összeg a csekken (pos-
tai készpénzátutalási megbízáson) a  tárgyhavi törlesztőrészlet összegén 
felül feltüntetésre kerül, illetve amely összeget az Adós a következő hónap-
ban a pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénzbefizetéskor a tárgyhavi 
törlesztőrészlet összegén felül köteles megfizetni.

5. SZ. MELLÉKLET 
AZ ÁSZF 7.4 PONTJA SZERINT RENDELKEZÉSRE TARTOTT HITELKERETBŐL (KÖLCSÖNBŐL) FOLYÓSÍTOTT  

KÖLCSÖNÖSSZEG ADÓS ÁLTAL FIZETENDŐ TELJES ÖSSZEGE

A hitel Adós által fizetendő teljes összege az ÁSZF 7.4 pontja szerint 
szabad felhasználású kölcsönként rendelkezésre tartott Hitelkeret függ-
vényében az alábbiak szerint változik:

 – a Hitelkeret terhére folyósított 100 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 148 181 Ft, Silver biztosítással 167 248 Ft, Szimpla 
biztosítással 168 561 Ft, Extra biztosítással 190 903 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 150 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 222 296 Ft, Silver biztosítással 250 913 Ft, Szimpla 
biztosítással 252 885 Ft, Extra biztosítással 286 424 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 200 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 296 386 Ft, Silver biztosítással 334 537 Ft, Szimpla 
biztosítással 337 166 Ft, Extra biztosítással 381 875 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 250 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 370 476 Ft, Silver biztosítással 418 161 Ft, Szimpla 
biztosítással 421 446 Ft, Extra biztosítással 477 326 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 300 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 444 591 Ft, Silver biztosítással 501 826 Ft, Szimpla 
biztosítással 505 770 Ft, Extra biztosítással 572 847 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 350 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 518 681 Ft, Silver biztosítással 585 450 Ft, Szimpla 
biztosítással 590 051 Ft, Extra biztosítással 668 298 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 400 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 589 309 Ft, Silver biztosítással 664 694 Ft, Szimpla 
biztosítással 669 874 Ft, Extra biztosítással 757 926 Ft
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 – a Hitelkeret terhére folyósított 450 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 662 972 Ft, Silver biztosítással 747 780 Ft, Szimpla 
biztosítással 753 608 Ft, Extra biztosítással 852 666 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 500 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 726 737 Ft, Silver biztosítással 818 355 Ft, Szimpla 
biztosítással 824 610 Ft, Extra biztosítással 930 813 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 550 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 799 413 Ft, Silver biztosítással 900 194 Ft, Szimpla 
biztosítással 907 075 Ft, Extra biztosítással 1 023 901 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 600 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 872 089 Ft, Silver biztosítással 982 033 Ft, Szimpla 
biztosítással 989 541 Ft, Extra biztosítással 1 116 988 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 650 000 Ft összegű kölcsön esetében 
biztosítás nélkül 944 765 Ft, Silver biztosítással 1 063 873 Ft, Szimp-
la biztosítással 1 072 006 Ft, Extra biztosítással 1 210 076 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 700 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 017 441 Ft, Silver biztosítással 1 145 712 Ft, 
Szimpla biztosítással 1 154 471 Ft, Extra biztosítással 1 303 164 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 750 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 090 117 Ft, Silver biztosítással 1 227 551 Ft, 
Szimpla biztosítással 1 236 936 Ft, Extra biztosítással 1 396 252 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 800 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 139 156 Ft, Silver biztosítással 1 283 322 Ft, 
Szimpla biztosítással 1 293 215 Ft, Extra biztosítással 1 460 151 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 850 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 210 350 Ft, Silver biztosítással 1 363 522 Ft, 
Szimpla biztosítással 1 374 033 Ft, Extra biztosítással 1 551 399 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 900 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 281 543 Ft, Silver biztosítással 1 443 723 Ft, 
Szimpla biztosítással 1 454 852 Ft, Extra biztosítással 1 642 646 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 950 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 352 757 Ft, Silver biztosítással 1 523 961 Ft, 
Szimpla biztosítással 1 535 710 Ft, Extra biztosítással 1 733 957 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 000 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 423 951 Ft, Silver biztosítással 1 604 161 Ft, 
Szimpla biztosítással 1 616 528 Ft, Extra biztosítással 1 825 204 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 100 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 548 496 Ft, Silver biztosítással 1 742 141 Ft, 
Szimpla biztosítással 1 755 365 Ft, Extra biztosítással 1 978 245 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 200 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 689 276 Ft, Silver biztosítással 1 900 531 Ft, 
Szimpla biztosítással 1 914 957 Ft, Extra biztosítással 2 158 107 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 300 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 830 056 Ft, Silver biztosítással 2 058 920 Ft, 
Szimpla biztosítással 2 074 550 Ft, Extra biztosítással 2 337 969 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 400 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 1 970 815 Ft, Silver biztosítással 2 217 274 Ft, 
Szimpla biztosítással 2 234 104 Ft, Extra biztosítással 2 517 771 Ft

 – a Hitelkeret terhére folyósított 1 500 000 Ft összegű kölcsön eseté-
ben biztosítás nélkül 2 111 595 Ft, Silver biztosítással 2 375 663 Ft, 
Szimpla biztosítással 2 393 697 Ft, Extra biztosítással 2 697 633 Ft

(A hitel Adós által fizetendő teljes összege csak a kötelezően fizetendő 
ellenszolgáltatások összegét kell, hogy magában foglalja. Tekintettel 
arra, hogy a biztosítás nem minősül kötelezően fizetendő ellenszolgál-
tatásnak, a hitel Adós által biztosítással fizetendő teljes összege csak 
tájékoztató jelleggel kerül itt feltüntetésre.)

A Cofidis által az ÁSZF 7.4 pontja szerint szabad felhasználású kölcsön-
ként rendelkezésre tartott Hitelkeret rulírozó jellegű, azaz az Adós jogosult 
a már visszafizetett kölcsönösszeg részben vagy egészben történő ismé-
telt folyósítását kérni az 1. sz. melléklet szerinti Hitelkeret erejéig az ÁSZF 
szerinti feltételekkel. Rulírozó termék esetében a hitel Adós által fizeten-
dő teljes összege csak tájékoztató jelleggel határozható meg, tekintettel 
az újra folyósítás lehetőségére; a hitel Adós által fizetendő teljes összege 
a befizetések és a folyósítások függvényében folyamatosan változhat.

Az egyes Hitelkeretek esetében a hitel Adós által fizetendő teljes összegei 
az adott kölcsönösszegre vonatkozó várható fizetendő teljes összegeket 
mutatják, és abban az esetben érvényesek, ha havonta egy befizetés tör-
ténik, a befizetés minden hónap 10. napján kerül megfizetésre az ÁSZF 
7.10 pontjával összhangban, és a  befizetés összege pontosan akkora, 
mint az adott kölcsönösszegre vonatkozó minimum havi törlesztőrészlet.

Késedelmes vagy elmaradt fizetés, az adott kölcsönösszegre vonatko-
zó legkisebb törlesztőrészletnél nagyobb összegű befizetések, rulírozás 
(ÁSZF 7.4 pont) esetén a jelen melléklet szerinti, a hitel Adós által fize-
tendő teljes összege változhat.


