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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HITEL- 
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN

2  A HITEL LÉNYEGES JELLEMZŐINEK ISMERTETÉSE

A hitel típusa: Hitelkiváltási célú, illetve szabad felhasználású forint alapú kölcsön

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

.................................................... Ft

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

A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződéssel kiváltott hitelszámlákra, illetve a kiváltandó hitel(ek) megszüntetéséhez szükséges összegen felül esetlegesen 
fennmaradó kölcsönrész vonatkozásában az adós által megjelölt és megfelelően igazolt fizetési számlára kerül sor.

A hitel futamideje ................................................. hónap

A törlesztőrészletek
és elszámolásuk módja:

..................................................... Ft/alkalom 1 törlesztőrészlet/hónap 
A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fizetésének módja: választás szerint csoportos beszedési 
megbízással, átutalással, készpénzben vagy postai csekken. A befizetett összegeket a következő sorrendben kell elszámolni: a kiváltandó hitel(ek) meg-
szűnését igazoló nyilatkozat határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén fizetendő díj, behajtás költségei, adósságkezelési díj, késedelmes 
adminisztrációs költségek, késedelmes csekkes és készpénzes fizetési díj, késedelmes biztosítási díj, késedelmes hitelkamat, késedelmes tőketartozás, 
aktuális adminisztrációs költségek, aktuális csekkes és készpénzes fizetési díj, aktuális biztosítási díj, aktuális hitelkamat, aktuális tőketartozás.

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

A hitel teljes összege: ................................................. Ft            A hitel teljes díja ................................................. Ft 

Így a fizetendő teljes összeg ................................................. Ft 

3  A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS

Hitelkamat vagy hitelkamatok (változó) ................................................. %  Ebből referenciakamat: 0,57% (12 hónapos BUBOR)

Ebből kamatfelár: Kölcsönösszeg tól-ig Futamidő (hónap) Kamatláb (%) Kamatfelár (%)

100 000 599 999 24 20,80 20,23

100 000 599 999 36 20,80 20,23

100 000 599 999 48 20,80 20,23

100 000 599 999 60 20,80 20,23

600 000 799 999 24 18,29 17,72

600 000 799 999 36 18,29 17,72

600 000 799 999 48 18,29 17,72

600 000 799 999 60 18,29 17,72

600 000 799 999 72 18,29 17,72

800 000 999 999 24 18,29 17,72

800 000 999 999 36 18,29 17,72

800 000 999 999 48 18,29 17,72

800 000 999 999 60 18,29 17,72

800 000 999 999 72 18,29 17,72

800 000 999 999 84 18,29 17,72

1 000 000 1 999 999 24 15,72 15,15

1 000 000 1 999 999 36 15,72 15,15

1 000 000 1 999 999 48 15,72 15,15

1 000 000 1 999 999 60 14,85 14,28

1 000 000 1 999 999 72 17,44 16,87

1 000 000 1 999 999 84 17,44 16,87

1 000 000 1 999 999 96 17,44 16,87

2 000 000 2 999 999 24 14,85 14,28

2 000 000 2 999 999 36 14,85 14,28

2 000 000 2 999 999 48 14,85 14,28

2 000 000 2 999 999 60 13,97 13,40

SZERZŐDÉSSZÁM
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Ebből kamatfelár:

Teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes 
összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM 
a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti

................................................. %

Reprezentatív példa Cofidis Adósságrendező Hitel igénylése esetén: 3 000 000 Ft hitelösszeg esetén havi törlesztőrészlet 68 391 Ft, hitelkamat: 
13,09%, THM: 13,90%, futamidő: 60 hónap, teljes visszafizetendő összeg: 4 103 460 Ft, a hitel teljes díja: 1 103 460 Ft (a hitel teljes díjában foglalt 
díj (amely tartalmazza az ügyleti kamatot): 1 103 460 Ft; díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft). A hitelkamat változó, a 12 havi BUBOR-hoz 
mint referencia-kamatlábhoz kötött és 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral rendelkezik.

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

Nem szükséges. Mindazonáltal, ha Ön választása szerint biztosítottként hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat igényel, úgy „Extra” biztosítási 

csomag esetén ennek biztosítási díja a havi törlesztőrészlet összegének 7,99%-a, „Silver” biztosítási csomag esetén a havi törlesztőrészlet össze-

gének 9,88%-a, „Szimpla” biztosítási csomag esetén a havi törlesztőrészlet összegének 5,35%-a. Ez „Extra” biztosítási csomag választása esetén 

.......................................... Ft/hónap, „Silver” biztosítási csomag választása esetén .......................................... Ft/hónap, „Szimpla” biztosítási 

csomag választása esetén .......................................... Ft/hónap biztosítási díjat jelent, amely a havi törlesztőrészlet összegén felül fizetendő.

Hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, 
ideértve a díjat, jutalékot, költséget Egyéb költségek, díjak Mérték (Ft/alkalom)

A hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó 
hitel(ek) megszűnését igazoló nyilatkozat határidőben történő 
benyújtásának elmulasztása esetén fizetendő díj

Amennyiben a folyósított kölcsönösszeg  
–  100 000 és 400 000 Ft közé esik, a díj havonta fizetendő összege 1 500 Ft;
–  400 001 és 600 000 Ft közé esik,  a díj havonta fizetendő összege 2 000 Ft;
–  600 001 és 800 000 Ft közé esik, a díj havonta fizetendő összege 3 000 Ft;
–  800 001 és 2 000 000 Ft közé esik, a díj havonta fizetendő összege 5 000 Ft;
Amennyiben a folyósított kölcsönösszeg a 2 000 000 Ft össze get meghaladja, 
a díj havonta fizetendő összege 7 000 Ft.

Csekkes fizetés díja 500 Ft

Készpénzes fizetés díja 1 000 Ft

Szerződésmódosítási díj (futamidő módosítás,  
törlesztőrészlet vagy törlesztési mód változtatása)

3 000 Ft

Dokumentum-másolat kikérésének díja, igazolás kiállítása, 
egyéb ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtása (abban 
az esetben kerül felszámításra, amennyiben az Adós a Cofidis 
részéről másolatot, igazolást, igényel (ide nem értve a tartozás-
ról kiállított törlesztési táblázatot), vagy a részére e-mailen már 
megküldött dokumentum postai úton való megküldését kéri, to-
vábbá amikor az Adós egyéb, a szerződésben foglaltaktól eltérő-
en vagy túlmenően, ügyintézésre vonatkozó kérelmet nyújt be) 

3 000 Ft

Levelezési költség

Nem szerződésszerű teljesítés esetén küldendő értesítő és felszólító levelek 
esetén: a postai díjszabályzatnak megfelelően

Hitelkamat/költség/díj változása esetén, ha az értesítés megküldésére a Cofidis 
a vonatkozó jogszabályok értelmében nem köteles: 390 Ft / levél

Késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési 
kötelezettség, amely a szerződésben vállalt 
kötelezettség nemteljesítésétől származik.  
A törlesztés elmulasztása önre nézve komoly 
következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy 
végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást.

Amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a kölcsönszerződés fennállása alatt 
a Cofidis adósságkezelési díjat számít fel, a következők szerint:

I. 100 000 és 799 000 Ft közötti kölcsönösszegre létrejött Kölcsönszerződések esetében:
 a.)  500 Ft, amennyiben Ön a Kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
 b.) további 2 500 Ft amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
 c.)  további 3 500 Ft amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ezen összeg 

kerül ismét felszámításra, ameddig késedelmes tartozását nem rendezi..

Kölcsönösszeg tól-ig Futamidő (hónap) Kamatláb (%) Kamatfelár (%)

2 000 000 2 999 999 72 16,58 16,01

2 000 000 2 999 999 84 16,58 16,01

2 000 000 2 999 999 96 16,58 16,01

3 000 000 4 000 000 24 13,97 13,40

3 000 000 4 000 000 36 13,97 13,40

3 000 000 4 000 000 48 13,97 13,40

3 000 000 4 000 000 60 13,09 12,52

3 000 000 4 000 000 72 15,72 15,15

3 000 000 4 000 000 84 15,72 15,15

3 000 000 4 000 000 96 15,72 15,15

A kamat a tizenkét hónapos BUBOR-hoz mint referenciakamathoz kötött, és tizenkét hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok 
január 1. napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári évet megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal (amennyiben ez a nap 
szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon) érvényes tizenkét hónapos BUBOR irányadó az adott 
naptári év idejére. A hitelkamat mértékének a tizenkét hónapos BUBOR változásával járó megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak. A refe-
rencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé. 
A referencia-kamatláb módosulása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (az alapkamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak 
összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. A Cofidis Adósságrendező Hitel szerződéseinél a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank hon-
lapján közzétett kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési 
költséget (új fiskális teher) lehet figyelembe venni, amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. A Cofidis Adósságrendező 
Hitel szerződéseit legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja, akként, hogy a kölcsönszerződés hitelkamatának részét képező 
kamatfelárat csak a 3 évet meghaladó futamidejű kölcsönszerződések esetében módosítja; illetve a kamatfelár-változtatásra a kölcsönszerződés 
megkötése ügyleti évét követő január 1-ét követő harmadik és hatodik január 1-én kerül sor. A kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét 
befolyásolja (kamatfelár-változtatási mutató változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.

SZERZŐDÉSSZÁM:
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Késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési 
kötelezettség, amely a szerződésben vállalt 
kötelezettség nemteljesítésétől származik.  
A törlesztés elmulasztása önre nézve komoly 
következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy 
végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást.

II. 800 000 és 4 000 000 Ft közötti kölcsönösszegre létrejött Kölcsönszerződések esetében:
 a.)  1 000 Ft, amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik;
 b.)  további 5 000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
 c.)  további 7 000 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ez az ösz-

szeg kerül ismét felszámításra, ameddig késedelmes tartozását nem rendezi. 

Az adósságkezelési díjat a Cofidis jogosult ismételten felszámítani, amennyiben a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismé-
telten késedelembe esik. Mivel a Cofidis a meg nem szűnt kölcsönszerződések esetén nem alkalmaz késedelmi kamatot, az adósságkezelési díj összege 
magában foglalja a késedelmi kamatot. A jelen bekezdés nem értelmezhető akként, hogy késedelmi kamat kerülne felszámításra. Az adósságkezelési 
díjat a Cofidis évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemeli.

Késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési 
kötelezettség, amely a szerződésben vállalt 
kötelezettség nemteljesítésétől származik.  
A törlesztés elmulasztása önre nézve komoly 
következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy 
végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást.

Amennyiben Ön legalább 2 havi minimális törlesztőrészlettel késedelembe esik, úgy köteles felmondáskor esedékes behajtási díjat fizetni a Cofidis, 
illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében igénybe vett harmadik személyek részére, amelynek mértéke a felmondás időpontjában
– legfeljebb 300 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 30 000 Ft;
– 300 001 – 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 60 000 Ft.
– 600 001 – 900 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 90 000 Ft.
– 900 001 – 1 200 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 120 000 Ft.
– 1 200 001 – 1 500 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 150 000 Ft.
– 1 500 001 – 1 800 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 180 000 Ft.
– 1 800 001 – 2 100 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 210 000 Ft.
– 2 100 001 – 2 400 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 240 000 Ft.
– 2 400 001 – 2 700 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 270 000 Ft.
– 2 700 001 – 3 000 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 300 000 Ft.
– 3 000 001 – 3 300 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 330 000 Ft.
– 3 300 001 – 3 600 000 Ft összegű fennálló tartozás esetében 360 000 Ft.
– 3 600 001 és afeletti összegű fennálló tartozás esetében 400 000 Ft.

Fizetési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése esetén továbbá a Cofidis – az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint 
– jogosult a kölcsönszerződést felmondani, aminek következtében teljes tartozása egy összegben válik esedékessé. A késedelmi kamat a szerződés 
megszűnésekor érvényes ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint 
a Kölcsönszerződésre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke, vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés által meghatá-
rozott egyéb maximális mérték. Amennyiben a Kölcsönszerződés alapján az Adós sem hitelkamatot, sem egyéb ellenszolgáltatást nem köteles fizetni, 
a késedelmi kamat mértéke évi 15%.

Amennyiben a lejárt tartozása összegszerűen meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, továbbá ezen tartozása több mint 90 napon keresztül 
folyamatosan fennáll, úgy az Ön neve és adatai felkerülnek a nemfizető adósok listájára, a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista).

4  EGYÉB JOGI TÁJÉKOZTATÁS

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

Előtörlesztés: Ön bármikor jogosult a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére.

Előtörlesztés esetleges költségei:

Önnek joga van a kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésére. Ennek költségei: az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés 
időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. Az előtörlesztett összeg fél szá-
zaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. 
Ezen költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel Kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra 
fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. Nem illeti meg a Cofidist a jelen pont sze-
rinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Ön által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

A 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás:
A kölcsönszerződés megkötését követően a Cofidis nem mondhatja fel a kölcsönszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt 
megfelelő vagy az Ön által közölt adatok hiányosak voltak.

A 14. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás:
A Cofidis haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja Önt a hitelreferencia szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a Cofidis 
a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni, kivéve ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy 
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

Hitelszerződés tervezetének egy példányához 
való jog:

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

Adott esetben ezen tájékoztatás érvényességé-
nek időbeli korlátozása:

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

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

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

.......................................................................................

Adós aláírása

......................................................................................

Adóstárs aláírása

SZERZŐDÉSSZÁM:
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