
Hiteligénylő (Adós) írja alá: 
 Aláírás

Társigénylő (Adóstárs) írja alá:  
 Aláírás

Kölcsön teljes összege: ........................................................... Ft Fizetendő teljes összeg: ........................................................... Ft Futamidő (törlesztőrészletek száma): ................ hó

Önerő: ........................................................................................ Ft Havonta fizetendő törlesztőrészlet összege: .......................................................... Ft/hó        
Postai készpénzátutalási megbízással történô fizetés esetén 
(ÁSZF 4.5 pont): +400 Ft/alkalom

Áru/szolgáltatás készpénzára (Bruttó vételár): ........................................................... Ft Kamat (a kamat megegyezik a THM-mel): ...................... %

Jelen kölcsönszerződés a következő áru(k)  
és szolgáltatás(ok) finanszírozására szolgál:   ......................................................................................................................................................................................................

Extra biztosítást kérek:  Extra biztosítási díj választása esetén havi biztosítási díj: .................................................... Ft/hó Havi törlesztőrészlet összege Extra biztosítással: .................................................... Ft/hó

Szimpla biztosítást kérek:  Szimpla biztosítási díj választása esetén havi biztosítási díj: .................................................... Ft/hó Havi törlesztőrészlet összege Szimpla biztosítással: .................................................... Ft/hó

1. HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ADATAI

Titulus:   ..................... Családi név:  ......................................................................................................................

Utónév:  .......................................................................................................................................................

Anyja neve:  .......................................................................................................................................................

Születési név:  .......................................................................................................................................................

Születési idő:  ...........................................  Születési hely:  .......................................................................

Azonosító okmány típusa:  ..........................................................................................................................................

Azonosító okmány száma:  ........................................................ Lejárata:  ............................................................

Lakcímkártya száma:  ........................................................

Állampolgárság:  ........................................................ Adószám:  ..........................................................

Vezetékes telefon:  ...........................................................  Mobiltelefon:   .............................................................

E-mail:  .......................................................................................................................................................

Állandó lakcím: ir.szám:   .....................  helység:   .............................................................................................

Közterület neve:  .......................................................................................................................................................

Közterület típusa:  .......................................................................................................................................................

Házszám:  ........................................................................................ em./ajtó:   ....................................  

Mióta lakik itt? (Lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum)   ..................................................................................

Lakáshelyzet:  .............................................................. Lakóhely típusa:   .....................................................

Levelezési cím: ir.szám:   .....................  helység:   .............................................................................................

Közterület neve:  .......................................................................................................................................................

Közterület típusa:  .......................................................................................................................................................

Házszám:  ........................................................................................ em./ajtó:   ....................................  

Családi állapota:  ........................................... 
Eltartandó  
gyermekek száma:  ............  

Egyéb eltartandó  
személyek száma:  ..............    

2. TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) ADATAI

Titulus:  ...................... Családi név:  ......................................................................................................................

Utónév:  .......................................................................................................................................................

Anyja neve:  .......................................................................................................................................................

Születési név:  .......................................................................................................................................................

Születési idő:  ...........................................  Születési hely:  .......................................................................

Azonosító okmány típusa:  ..........................................................................................................................................

Azonosító okmány száma:  ........................................................ Lejárata:  ............................................................

Lakcímkártya száma:  ........................................................

Állampolgárság:  ........................................................ Adószám:  ..........................................................

Vezetékes telefon:  ...........................................................  Mobiltelefon:   .............................................................

E-mail:  .......................................................................................................................................................

Állandó lakcím: ir.szám:   .....................  helység:   .............................................................................................

Közterület neve:  .......................................................................................................................................................

Közterület típusa:  .......................................................................................................................................................

Házszám:  ........................................................................................ em./ajtó:   ....................................  

Mióta lakik itt? (Lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum)   ..................................................................................

Lakáshelyzet:  .............................................................. Lakóhely típusa:   .....................................................

Levelezési cím: ir.szám:   .....................  helység:   .............................................................................................

Közterület neve:  .......................................................................................................................................................

Közterület típusa:  .......................................................................................................................................................

Házszám:  ........................................................................................ em./ajtó:   ....................................  

3. HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) SZAKMAI ADATAI

Munkaviszony:  .......................................................... Foglalkozás:  ..............................................................

Ha alkalmazott, szektor: Állami    Magán   
Nyugdíjas
törzsszám:   ..............................................................

Munkaszerződés típusa: határozott idejű    határozatlan idejű    egyéb  

Munkáltató neve:  .......................................................................................................................................................

Címe: ir.szám:   .....................  helység:   .............................................................................................

Közterület neve:  ................................................................................... 
Közterület
típusa:   ...........................................

Házszám:  ................................................................................... em./ajtó:  ...........................................  

Munkáltató telefonszáma:   .................................................................... Munkaidő: Teljes     Rész  

Munkahelyi illetékes megnevezése:   ........................................................................................................................

Telefonszáma:  .......................................................    
Munkaviszony/nyugdíjba
menetel kezdete:   ...........................................

4. TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) SZAKMAI ADATAI

Munkaviszony:  .......................................................... Foglalkozás:  ..............................................................

Ha alkalmazott, szektor: Állami    Magán   
Nyugdíjas
törzsszám:   ..............................................................

Munkaszerződés típusa: határozott idejű    határozatlan idejű    egyéb  

Munkáltató neve:  .......................................................................................................................................................

Címe: ir.szám:   .....................  helység:   .............................................................................................

Közterület neve:  ................................................................................... 
Közterület
típusa:   ...........................................

Házszám:  ................................................................................... em./ajtó:  ...........................................  

Munkáltató telefonszáma:   .................................................................... Munkaidő: Teljes     Rész  

Munkahelyi illetékes megnevezése:   ........................................................................................................................

Telefonszáma:  .......................................................    
Munkaviszony/nyugdíjba
menetel kezdete:   ...........................................

Cofidis Magyarországi Fióktelepe   
Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. 
 Telefon: 06 1 354 5000 
 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. 
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 
 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005  
NAIH-63465/2013
cofidis.hu

B
Hatályos: 2015.07.01-től

ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁS- 
NYÚJTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
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HITELKÖZVETÍTŐ NEVE:

LEVELEZÉSI CÍME (SZÉKHELYE):

ÉRTÉKESÍTŐ NEVE:

LEVELEZÉSI CÍME (SZÉKHELYE):

SZERZŐDÉSSZÁM:

Konstrukció kód:  ..........................................................



5. HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) IGAZOLT NETTÓ JÖVEDELME

Nettó munkabér: ......................................... Ft/hó Nettó munkabér 2: ......................................... Ft/hó
Rehabilitációs vagy 
rokkantsági ellátás:  ......................................... Ft/hó Nyugdíj: ......................................... Ft/hó

GYES/GYED: ......................................... Ft/hó Családi pótlék: ......................................... Ft/hó
Egyéb rendszeres 
jövedelem:  ......................................... Ft/hó Jogcím: ..................................................   

Egyéni vállalkozó esetén az éves jövedelem havi átlaga: ........................................................ Ft/hó

6. TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) IGAZOLT NETTÓ JÖVEDELME

Nettó munkabér: ......................................... Ft/hó Nettó munkabér 2: ......................................... Ft/hó
Rehabilitációs vagy 
rokkantsági ellátás:  ......................................... Ft/hó Nyugdíj: ......................................... Ft/hó

GYES/GYED: ......................................... Ft/hó Családi pótlék: ......................................... Ft/hó
Egyéb rendszeres 
jövedelem:  ......................................... Ft/hó Jogcím: ..................................................   

Egyéni vállalkozó esetén az éves jövedelem havi átlaga: ........................................................ Ft/hó

Hiteligénylő (adós) – és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) – kijelenti, hogy a Cofidis felhívta a figyelmét arra, hogy a kölcsönfelvételt megelőzően fontolja meg háztartása teljes teher-
viselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni, jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is. Hitelkérelmét 
ezen körülmények gondos és alapos, felelősségteljes mérlegelése alapján nyújtotta be, arra a tájékoztatásra figyelemmel, hogy az esetlegesen nem érthető fogalmakról, kockázatokról, 
egyéb feltételekről a Cofidis készséggel nyújt tájékoztatást.

Hiteligénylő (Adós) – és adott esetben: Társigénylő (Adóstárs) – kijelenti, hogy a Cofidis az általa kértnek minden szempontból megfelelő, hiánytalanul (hibátlanul) kitöltött, és a megfelelő, 
a Cofidis által kért igazoló dokumentumokkal mellékelten ellátott eredeti Hitelkérelemnek a Cofidis székhelyére történő beérkezését követő 30 napon – vagy a Hiteligénylő által külön 
nyilatkozaton megjelölt eltérő határidőn – belül fogadja el és adja postára az általa is aláírt Kölcsönszerződést, az nem minősül késedelmesen tett elfogadásnak. 

Hiteligénylő (adós) – és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) – anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen Hitelkérelemben foglalt nyilatkozatai pontosak és valósak. 
Hiteligénylő (adós) – és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) – tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelem befogadása nem jelent a Cofidis számára kölcsönnyújtási kötelezettséget. A Hiteligénylő 
(adós) – és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) – a jelen Hitelkérelem aláírásával kijelenti, hogy a Hitelkérelem aláírását megelőzően megismerte a jelen Hitelkérelem elválaszthatatlan 
mellékletét képező Klasszikus Áruhitel ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI-t, annak egy példányát átvette, illetve rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Alulírott Hiteligénylő (adós) – és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) – bűntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

 természetes személyként saját magam nevében járok el;

 természetes személyként az alábbi személy nevében járok el:

 meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

Családi név:  ................................................................................................  Utónév:  ................................................................................  Anyja neve:  .............................................................................................

Születési név (ha különbözik):  ....................................................................  Születési idő, hely:  ..............................................................  Lakcím:  ...................................................................................................

Állampolgárság:  .........................................................................................  Azonosító okmányok típusa és száma, lejárata:  .....................................................................................................................................

Tudomásom van arról, hogy 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy a saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének, és 
a kötelezettség elmúlasztásából eredő kár engem terhel.

7. HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ÉS TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) HAVI RENDSZERES KIADÁSAI

Lakbér:     .......................................  Ft/hó Rezsi (gáz, víz, villany stb.):     .......................................  Ft/hó     Egyéb kiadás:     ......................................... Ft/hó      Jogcím:  .............................................................................

Alulírott Értékesítő ......................................................................................................................................................................... polgári jogi és bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

................................................................................................................................. Hiteligénylő (Adós) és ...................................................................................................................................... Társigénylő (Adóstárs) 

azonosítását a rendelkezésemre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámú személyazonosító okmányok alapján elvégeztem, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem.

HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ÍRJA ALÁ:

Kelt:  .................................................................................  (helyszín),

   20...........  /  .......... /  ..........  Aláírás

HITELKÖZVETÍTŐ/ÉRTÉKESÍTŐ ÍRJA ALÁ:

Kelt:  .................................................................................  (helyszín),

   20...........  /  .......... /  ..........  Aláírás

TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) ÍRJA ALÁ:

Kelt:  .................................................................................  (helyszín),

   20...........  /  .......... /  ..........  Aláírás

COFIDIS ÍRJA ALÁ:

Kelt: Budapest, 20 ......... /  ..........  /  .........

 Aláírás

SZERZŐDÉSSZÁM:

Amennyiben a kamat és díj mértéke változó, de azok jövőbeli mértékét jelenleg nem ismeri, úgy kérjük, a jelenleg ismert kamat és díj összegét jelölje meg. Amennyiben egy korlátozott 
időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat fizet, vagy a tőketörlesztés megkezdésére haladékot kapott, kérjük, a nem kedvezményes kamat, díj és tőketörlesztési 
feltétel alapján számított havi törlesztő részletet jelölje meg.

Ahol a szöveg hitelt említ, ott pénzügyi lízinget, ahol törlesztőrészletet említ, ott lízingdíjat, ahol hiteltartozást említ, ott pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló tartozást, ahol pedig 
adóstársat említ, ott a lízingbe vevőt és a lízingbe vevővel közeli hozzátartozói, élettársi kapcsolatban álló kezesként szereplő fogyasztót is érteni kell.

8. HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ÉS TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK

 A megfelelő aláhúzandó A megfelelő aláhúzandó

Lakáshitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ...................................................................................  HUF EUR CHF JPY Gépjárműhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ................................................................................  HUF EUR CHF JPY

Személyihitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ..................................................................................  HUF EUR CHF JPY Áruhitel-törlesztés(ek) összesen havonta:  ................................................................................  HUF EUR CHF JPY

Egyéb hitel törlesztés(ek) összesen havonta:  ..................................................................................  HUF EUR CHF JPY

Kérjük, jelölje be, hogy az Egyéb hitel törlesztésben feltüntetett havi törlesztőrészlet(ek) mely hiteltípus(ok)ból állnak:

 Hitelkártya-szerződés vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a felhasznált hitelkeret 5%-a.

  Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált hitelhez kapcsolódó befizetési kötelezettség, ha ezen kötelezettséget nem mondhatja vissza egyoldalúan, a hitelügylettől függetlenül.

 Életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási összegből történik.

  Biztosítási díj havi összege életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön törlesztése biztosítási összegből történik.

  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesíté sének rendjéről szóló törvény alapján rögzí tett árfolyamon törlesztett hitel esetén a megelőző hónapra vonatkozó havi törlesztőrészlet rögzített árfolyamon 
meghatározott része.

  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló Korm. rendelet és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló Korm. rendelet alapján nyújtott hitel esetén a jelenlegi havi törlesztőrészlet összege.

Amennyiben az alábbi táblázatban található hitel- és kölcsönszerződéseknél egy típusból több szerződéssel is rendelkezik (rendelkeznek), kérjük adja össze azonos típusú hitelei(k)nek 
törlesztő részleteit és azok összegét írja be a táblázatba! Amennyiben valamely hitelügyletben Ön vagy a társigénylő adóstársként vesz részt, kérjük ossza el a havi törlesztőrészletét az 
egyes adóstársak között egyenlő arányban és az így megkapott Önre / társigénylőjére eső törlesztőrészlet-hányadot írja be a táblázatba.
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