
I. HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS IGÉNYLÉSE – CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

Fontos, hogy mindenképpen ikszelje be a két biztosítási csomag közül azt, amelyiket szeretné, mert csak ebben az esetben érvényes a biztosítási 
csatlakozási nyilatkozata!

 1.  Alulírott Hiteligénylő (adós) kijelentem, hogy biztosítottként részesedni kívánok a Cofidisnek az ACM VIE SA és az ACM IARD SA-val, (a továbbiakban együttesen: Biztosítóval) 
kötött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződéséből származó, 16.34.29 - 6/2014 számú általános szerződési feltételek szerinti – a kölcsöntörlesztés futamidejére nyújtott –

  „Extra” biztosítási csomag 

  „Szimpla” biztosítási csomag biztosítási fedezet kínálta előnyökből.

    Az „Extra” biztosítási csomag szerinti hitelfedezeti biztosítás tárgya az alábbi kockázatok fedezése: halál, teljes és végleges munkaképesség-csökkenés, teljes keresőképtelenség és 
foglalkoztatás megszűnése. A „Szimpla” biztosítási csomag szerinti hitelfedezeti biztosítás tárgya az alábbi kockázatok fedezése: halál.

 2.    Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az alábbi feltételeknek kell megfelelnem a jelen nyilatkozat aláírásának pillanatában, ellenkező esetben a jelen nyilatkozat aláírása ellenére nem 
terjed ki rám a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés hatálya: 

  „Extra” biztosítási csomag esetén:
  – a Cofidisszel Cofidis Áruvásárlási és szolgáltatásnyújtási hitelszerződést („Hitelszerződést”) kívánok kötni; 
  – a 70. életévemet még nem töltöttem be; 
  –  a Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem vagyok keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláírását megelőző 24 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem voltam keresőképtelen 

beteg, illetve nem vagyok jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.
  „Szimpla” biztosítási csomag esetén:
  – a Cofidisszel Cofidis Áruvásárlási és szolgáltatásnyújtási hitelszerződést („Hitelszerződést”) kívánok kötni; 
  – a 70. életévemet még nem töltöttem be; 
 3.   Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítások kedvezményezettje a Cofidis legyen, és vállalom, hogy a kedvezményezett személyét a Hitelszerződés fennállása alatt nem változtatom meg.
 4.  Ezennel kijelentem, hogy a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban tett nyilatkozataim pontosak és valósak.
 5.  Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító a személyes és egészségügyi adataimat a kérelem elbírálása, a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokhoz kötődő jogosultságok érvényesítése és kötele-

zettségek teljesítése érdekében az 1997. évi XLVII. törvénynek és a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a Cofidis mint a Biztosító biztosításközvetítője 
személyes és egészségügyi adataimat a biztosítási szolgáltatások lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés érdekében az 1997. évi XLVII. törvénynek és a 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kezelje. A biztosítási igény elbírálása során a jelenleg, vagy a jövőben engem kezelő egészségügyi intézményeket, orvosokat, társadalombiztosítási kifizető helyet, közigazgatási 
szerveket és hatóságokat felmentem a Biztosítóval szembeni titoktartási kötelezettségük alól. Tudomásul veszem, hogy személyes és egészségügyi adataim addig kezelhetők, ameddig ez a 
kérelem elbírálásához, a Biztosító jogszabály által előírt, illetve a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatáshoz kötődő jogosultságainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

 6.  Mivel úgy döntöttem, hogy részesedni kívánok a Cofidisnek a Biztosítókkal kötött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződéséből származó, 16.34.29 - 6/2014 számú általános feltételek szerinti 
biztosítási fedezet kínálta előnyökből, a csoportos hitelfedezeti biztosítási díj rám jutó részének megfizetésére vállalok kötelezettséget. A biztosítási díj havonta általam fizetendő összege 

  „Extra” biztosítási csomag esetén:
  a Cofidistől eredetileg felvett teljes fogyasztási kölcsönösszeg 0,25%-a, azaz: ........................................... Ft.
  „Szimpla” biztosítási csomag esetén:
  a Cofidistől eredetileg felvett teljes fogyasztási kölcsönösszeg 0,15%-a, azaz: ........................................... Ft.

   Tudomásul veszem, hogy a biztosítási díj havonta általam fizetendő összege a Havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.
   Kifejezetten tudomásul veszem azt is, hogy a teljes fogyasztási kölcsönösszeg visszafizetését követően a Hitelszerződés automatikusan úgy módosul, hogy az a továbbiakban hitel-

keretnek minősül, mégpedig úgy, hogy a Hitelszerződésben meghatározott eredeti teljes fogyasztási kölcsönösszeghez felfelé legközelebb eső, a Cofidis Áruhitel ÁSZF-hez csatolt 
Hirdetmény 1. sz. mellékletben meghatározott megújítható (rulírozó) hitelkeretként működik tovább, és ezen hitelkeret terhére jogosult vagyok a hitelkeret erejéig kölcsönöket, illetve  
a későbbiekben a visszafizetett tőkeösszeget részben vagy egészben ismételten lehívni a Cofidis Áruhitel ÁSZF szerinti feltételekkel (rulírozás). Tudomással bírok arról, hogy amennyiben 
ezen rulírozási lehetőségemmel élek, úgy a biztosítási díj havonta általam fizetendő összege a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, abba beépítve fizetendő (és ily módon 
az a lehívott kölcsön visszafizetésének elméleti futamidejét hosszabbítja meg), és mértéke 

  „Extra” biztosítási csomag esetén: a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozásom 0,65%-a;
  „Szimpla” biztosítási csomag esetén: a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozásom 0,37%-a.
 7.   Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően a Cofidis és a Biztosítók között létrejött, csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés 16.34.29 - 6/2014 számú általános fel-

tételeit megkaptam, átolvastam, az abban foglaltakat megértettem, illetve alkalmazását a jelen hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások vonatkozásában kifejezetten elfogadom. Ezennel 
kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat aláírása előtt a Cofidistől mint szerződőtől a 2003. évi LX. törvény 166.§-ának megfelelő, közérthető, egyértelmű és írásbeli tájékoztatást 
kaptam a Biztosítók és a Cofidis főbb adatairól.

Biztosításközvetítő adatai: Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár u. 16.). A Cofidis biztosításközvetítői minőségben be van jegyezve a l’Organisme pour le 
Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) elnevezésű francia szervnél. Felügyeleti nyilvántartás, amelyben szerepel: az ORIAS által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartás, amely 
az ORIAS honlapján érhető el (www.orias.fr). A Biztosításközvetítő nem rendelkezik minősített befolyással a Biztosítóban, illetve a Biztosító vagy a Biztosító anyavállalata sem rendelkezik 
minősített befolyással a Biztosításközvetítőben. A Biztosított a Biztosító és/vagy a Biztosításközvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (sze-
mélyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) nyújthatja be a Biztosító részére, a Cofidis közvetítésével.  
A Cofidis független biztosításközvetítőként, a Cofidis Áruvásárlási és szolgáltatásnyújtási hitelszerződésekhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése során a Biztosító 
biztosításközvetítőjeként jár el. A Biztosításközvetítő szakmai tevékenysége során okozott kárért a Biztosító áll helyt. 

A csoportos hitelfedezeti biztosítást igénybe kívánom venni a fenti feltételekkel.
Kérem a Csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés hatályának rám való kiterjesztését, mégpedig a csatlakozási nyilatkozatom Cofidis általi regisztrálását követően azonnali hatállyal,  
az ÁSZF-ben rögzített 30 napos elállási jogom fenntartása mellett.

 Aláírás (Hiteligénylő)

II. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott Hiteligénylő (adós) ......................................................................................................  – a Cofidis Magyarországi Fióktelepe („Cofidis”) általános szerződési feltételeiben 
foglaltak alapján, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény („Hpt.”), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény („Pmt.”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően: 

  tudomásul veszem a Cofidistôl kapott tájékoztatást, illetve kifejezetten felhatalmazom a Cofidist,
  nem veszem tudomásul a Cofidistôl kapott tájékoztatást, illetve nem hatalmazom fel a Cofidist,

és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) ......................................................................................................  – a Cofidis Magyarországi Fióktelepe („Cofidis”) általános szerződési 
feltételeiben foglaltak alapján, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény („Hpt.”), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megaka-
dályozásáról szóló törvény („Pmt.”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően: 

  tudomásul veszem a Cofidistôl kapott tájékoztatást, illetve kifejezetten felhatalmazom a Cofidist,
  nem veszem tudomásul a Cofidistôl kapott tájékoztatást, illetve nem hatalmazom fel a Cofidist,

SZERZŐDÉSSZÁM:

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

C
Hatályos: 2015.07.01-től

ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

 Hiteligénylő (adós) aláírása Társigénylő (adóstárs) aláírása1/3



 1.   hogy a hitelkérelemben és a csatolt dokumentumokban rögzített, illetve a telefonbeszélgetések során rögzített személyes adataimat, illetve a kölcsönszerződés létrejötte esetén a kölcsön-
szerződésre vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó adataimat a hitelkérelem elbírálása, a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, kockázatelemzés 
és statisztika készítése céljából nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa, azzal, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatok nyilvántartásához, kezeléséhez, tárolásához, 
feldolgozásához és továbbításához kifejezett hozzájárulásomat adom. A jelen pont szerinti adataim mindaddig kezelhetőek, ameddig ez a hitelkérelem elbírálásához, a Cofidis jogszabály 
által előírt, illetve a kölcsönszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve ameddig a Cofidis követeléseinek érvényesítéséhez szükséges. Tudomással bírok arról is, hogy egyes, 
a jelen pont szerinti adataimat a Cofidis a Hpt., illetve a Pmt. értelmében a kölcsönszerződésem megszűnését követő további 5, illetve 8 évig köteles megőrizni.

 2. hogy személyes jellemzôim értékelése számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással történik. 
 3.  hogy a mindenkori munkáltatómtól bármilyen személyes adatnak vagy banktitoknak minôsülô információt a hitelképességem vizsgálata céljából írásban vagy szóban elkérjen. 
 4.  hogy a Cofidis a személyes adataimat, illetve az általam benyújtott, bemutatott vagy a Cofidis által lekérdezett okmányok arcképét, aláírásmintáját személyi adatok egyezôségének 

ellenôrzése céljából azonosítsa, illetve személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványaimról másolatot készítsen. 
 5.  hogy a szerződéskötés, újrafinanszírozás és szerződésmódosítás körében szükséges ügyfélátvilágítás (adósminősítés), a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és 

kötelezettségek teljesítése, illetve a Cofidis lejárt követelésének érvényesítése körében a Cofidis a Hpt-ben és az Info tv-ben foglaltaknak megfelelően a hitelkérelemben/kölcsönszer-
ződésen feltüntetett személyes adataimat az alábbiakban megjelölt adatbázis-kezelőktől lekérdezze:

  – a BISZ Zrt. által üzemeltetett központi hitelinformációs rendszer (a II. pontban foglaltakra is figyelemmel);
  – Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisai;
  – számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TAKARNET);
  – publikus adatbázisok (Magyar Országos Közjegyzôi Kamara adatbázisa, Opten cégtár, Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatbázisai). 
 6.  hogy a Cofidis a velem folytatott telefonbeszélgetéseket hangfelvétellel rögzítse. Tudomásul veszem azt is, hogy amennyiben – a panaszkezelés esetét kivéve – nem kívánom, hogy az 

adott beszélgetés rögzítésre kerüljön, úgy ezt köteles vagyok jelezni az ügyintézô felé, illetve személyesen az ügyfélszolgálati irodában elôterjeszteni kérésemet.
 7.  hogy a II.1. pont szerinti adataimat a Cofidis részére kiszervezett tevékenységet végzô, a Cofidis általános szerzôdési feltételeiben, illetve az üzletszabályzatban nevesített adatfeldol-

gozók részére ezen tevékenység (nyomtatás, irat archiválás stb.) végzése céljából, illetve az általános szerzôdési feltételekben meghatározott Argosyn és Banque Fédérative du Crédit 
Mutuel csoport tagjai részére kockázatelemzés és statisztika készítése céljából továbbítsa. 

 8.  hogy a Cofidis adatot szolgáltathat pénzügyi közvetítői számára a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, továbbá a köl-
csönszerződés alapján fennálló esetleges tartozásom behajtása céljából.

 9.  hogy a Cofidis a Hpt-ben és a Pmt-ben meghatározott hatóságok (nyomozó hatóság, ügyészség, Magyar Nemzeti Bank, adóhatóság, bíróság, közjegyző stb.) részére, a Hpt-ben és a 
Pmt-ben meghatározott esetekben köteles a II.1. pont szerinti adataimat felfedni.

 10.  hogy jogomban áll a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokról a Cofidistôl tájékoztatást kérni, illetve azok helyesbítését és – kötelezô adatkezelés kivételével – törlését, illetve zárolását 
kérni. Tudomással bírok arról is, hogy megillet az Info tv. szerinti tiltakozás, illetve bírósági (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál történô) jogérvényesítés joga. 

 11.  Amennyiben hitelfedezeti biztosítást igényelek, úgy kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Cofidis mint a biztosító biztosításközvetítője személyes és egészségügyi adataimat a bizto-
sítási szolgáltatások lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés érdekében kezelje, illetve a II.1. pont szerinti adataimat a biztosító részére továbbítsa, kizárólag a biztosítási 
szolgáltatások szerződésszerű nyújtása érdekében. Ilyen adatok különösen a következők: a kölcsönszerződésben foglaltak, ideértve a pénzmosási azonosítással kapcsolatos adataimat 
is; a fennmaradó fizetendő tőke összege, a teljesített törlesztések. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a Cofidis a biztosító kérésére a kölcsönszerződés egy másolatát a biztosítónak átadja.

III. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS, HOZZÁJÁRULÁSOK

 1. Alulírott Hiteligénylő (adós)  megkaptam   nem kaptam meg
  és adott esetben Társigénylő (adóstárs)  megkaptam   nem kaptam meg

   a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató kiadványt a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az engem megilletô jogokról, illetve 
arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni.

 2. Alulírott Hiteligénylő (adós)   tudomásul veszem,   nem veszem tudomásul,
  és adott esetben Társigénylő (adóstárs)  tudomásul veszem,   nem veszem tudomásul,

  hogy a Cofidis köteles a KHR-ről szóló törvény szerinti azonosító, illetve a kölcsönszerződésre vonatkozó ún. referenciaadataimat a BISZ Központi Információs Zrt-nek átadni
  1.   a kölcsönszerződés megkötésekor a pozitív KHR rendszerbe, valamint
  2.  a negatív KHR rendszerbe, ha a kölcsönszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közlök, hamis vagy hamisított okiratot használok (ha mindez okirattal bi-

zonyítható, vagy ha a bíróság jogerős határozatában ezt megállapítja), valamint ha a kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségemnek oly módon nem teszek eleget, hogy a 
lejárt és a meg nem fizetett tartozásom összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ezen összeget meghaladó késedelem 
folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.

  Ha a jelen pont szerinti tájékoztatást nem veszem tudomásul, a Cofidis nem tudja jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni, és emiatt kénytelen a kölcsönkérelmemet elutasítani.

 3. Alulírott Hiteligénylő (adós)   kifejezetten hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá,
  és adott esetben Társigénylő (adóstárs)  kifejezetten hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá,

   hogy amennyiben korábban megtiltottam, hogy adataimat más szolgáltató a KHR-bôl átvegye, vagy arról elôzetesen nem nyilatkoztam, úgy ezen nyilatkozatomat megváltoztatva a 
Cofidis a KHR-ben szereplô valamennyi adatomat (a „pozitív adóslistára” vonatkozó referenciaadataim teljes körét) a hitelbírálat lefolytatásához, hitelképességem megítélése céljából 
lekérhesse. A Cofidis a jelen nyilatkozatomtól függetlenül jogosult a mulasztással, illetve visszaéléssel kapcsolatos adataim lekérésére.

 4. Alulírott Hiteligénylő (adós) – a kölcsönszerződés megkötése esetére    kifejezetten hozzájárulok   nem járulok hozzá
  és adott esetben Társigénylő (adóstárs) – a kölcsönszerződés megkötése esetére    kifejezetten hozzájárulok   nem járulok hozzá

  a pozitív KHR rendszerben szereplő adataimnak a KHR-ből történő, más pénzintézet általi átvételéhez.

IV. KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

Alulírott Hiteligénylő (adós) –   nyilatkozom,   nem nyilatkozom,
és adott esetben Társigénylő (adóstárs)  nyilatkozom,   nem nyilatkozom,

hogy a kölcsönszerzôdés szerinti kamatokat, illetve törlesztôrészleteket a jelenleg érvényes kondíciók alapján megismertem. A Cofidis továbbá felhívta a figyelmemet arra, hogy a kölcsön-
termék kiválasztásánál józan körültekintéssel járjak el, mérlegeljem a visszafizetési lehetôségeimet, különös tekintettel jövedelmi helyzetemre. Mindezek alapján a Cofidis a lakosság részére 
hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexben foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Nyilatkozom továbbá, 
hogy megkaptam a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót.

V. KAMATON KÍVÜLI PÉNZBELI KÖVETELÉSEK

Alulírott Hiteligénylő (adós) –     kifejezetten elfogadom és tudomásul veszem,   nem veszem tudomásul,
és adott esetben: Társigénylô (adóstárs) –  kifejezetten elfogadom és tudomásul veszem,   nem veszem tudomásul,

hogy a Cofidis a kölcsönszerződés szerinti főkötelezettsége (a kölcsön rendelkezésre tartása és folyósítása) teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson (a kamaton) felül további pénzbeli köve-
telésre jogosult, az alábbiak szerint:
 – Amennyiben csekken vagy készpénzben fizetem be a tárgyhavi törlesztőrészleteket, a Cofidis +400 Ft/alkalom díjat számít fel.
 –  Amennyiben a törlesztőrészletek megfizetése során a kölcsön összegét túlfizetem, a Cofidis azt az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint téríti vissza, azzal, hogy a Cofidis 

csak az 1000 Ft összeget meghaladó összeg visszafizetésére köteles, és az átutalás költségei engem terhelnek.
 – Amennyiben a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségemmel késedelembe esek, adósságkezelési díj fizetésére vállalok kötelezettséget, amelynek mértéke
  a.) 500 Ft, amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségemmel késedelembe esek;
  b.) további 2500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
  c.)  további 3500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ezen összeg kerül ismét felszámításra, ameddig 

késedelmes tartozásomat nem rendezem. 

SZERZŐDÉSSZÁM:
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Az adósságkezelési díjat a COFIDIS évente egy alkalommal, április 1-én a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemeli.
 –  Amennyiben a Cofidis a kölcsönszerződést a 10.1 vagy 10.2 pontban meghatározottak szerint felmondja, a kölcsönszerződésben annak megszűnésekor meghatározott ügyleti kamattal 

megegyező mértékű, de min. 15%-os mértékű éves késedelmi kamat kerül felszámításra, azzal, hogy a késedelmi kamat nem lehet magasabb, mint a kölcsönszerződés alapján ren-
delkezésre tartott kölcsön tekintetében kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezések által a késedelmi kamat szempontjából megállapított maximális mérték.

 –  Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésből eredő bármely kötelezettségemet nem teljesítem, a Cofidis jogosult harmadik személyeket (így különösen, de nem kizárólag: behajtással 
foglalkozó magánszemély vagy társaság, ügyvéd, ügyvédi iroda stb.) a behajtás érdekében igénybe venni, amely behajtás költségei engem terhelnek.

 –  Abban az esetben, ha legalább 2 havi minimális törlesztorészlettel késedelembe esek, úgy behajtás esetén köteles vagyok felmondáskor esedékes behajtási díjak címén a felmondás időpontjában 
fennálló tartozásom összegétől függő behajtási díjat fizetni a Cofidis, illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében igénybe vett harmadik személyek részére. Mértéke 

   – 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.

Tudomásul veszem, hogy ha a jelen pont szerinti tájékoztatást nem fogadom el vagy veszem tudomásul, a Cofidis kénytelen a hitelkérelmemet elutasítani.

VI. DIREKT MARKETING MEGKERESÉSEK

 1. Alulírott Hiteligénylő (adós) –     kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,
  és adott esetben: Társigénylô (adóstárs) –  kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

   hogy hitelkérelmem elfogadása esetén, a kölcsönszerződés fennállása alatt a Cofidis a hitelkérelmemben és a hiteligénylés során megadott személyes adataimat hirdetés, közvetlen 
üzletszerzés és piackutatás céljából tárolja, kezelje, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül megkeressen, 
és értesítsen kölcsöntermékeiről és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik személyek termékeiről.

 2. Alulírott Hiteligénylő (adós) –     kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,
  és adott esetben: Társigénylô (adóstárs) –  kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

   hogy hitelkérelmem elutasítása esetén a Cofidis a hitelkérelmemben és a hiteligénylés során önként megadott személyes adataimat termékeinek fejlesztését elôsegítô statisztikák 
készítése illetve a VI.1 pont szerinti direkt marketing tevékenysége céljából további 5 évig megôrizze.

VII. HITELSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott Hiteligénylő (adós)     megkaptam   nem kaptam meg
és adott esetben Társigénylő (adóstárs)  megkaptam   nem kaptam meg

igényeimnek, lehetőségeimnek és szükségleteimnek felmérését követően a Cofidis, illetve - hitelközvetítő bevonása esetén - a hitelközvetítő szóbeli tájékoztatását, illetve az „Ügyféltájékoztató” 
megnevezésű dokumentumot a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. és az 5. §-ban előírt adatokról, különös 
tekintettel a következőkre:
 a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
 b)  a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről, referencia-kamatlábhoz kötött 

hitelszerződés ajánlása esetén arról is, hogy milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb, a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának 
hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, valamint hogy a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával,

 c) a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,
 d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, 
 e) a hitel választható futamidejéről,
 f)  a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi 

adósságszolgálat számításának módjáról,
 g) arról, hogy kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjak alá,
 h)  a pénzügyi teljesítőképességem romlása, így különösen a rendszeres jövedelmem csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesít a kölcsönszerződésben foglaltak 

teljesítése alól,
 i)  fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztassam a Cofidist annak érdekében, hogy a kölcsönszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
 j) a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
 k) a nem szerződésszerű teljesítés esetén a Cofidis a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, 
 l)  a Cofidis által felmondott kölcsönszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is engem terhelnek, valamint a jövedelmemre, más vagyontárgyamra is végrehajtás foganatosítható.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben bankszámlakivonat vagy az ellátást folyósító szerv 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolása benyújtásával igazolom a havi nettó jövedelmem 
összegét, úgy az ott feltüntetett jövedelmek után tudomásom szerint az előírt közterhek levonásra és megfizetésre kerültek.

VIII. TÖRLESZTŐRÉSZLET VÁLTOZÁSOKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT

Alulírott Hiteligénylő (adós) –   nyilatkozom,   nem nyilatkozom,
és adott esetben Társigénylő (adóstárs)  nyilatkozom,   nem nyilatkozom,

hogy az alábbi, az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet szerinti táblázatban részletezett rep-
rezentatív példán keresztül megértettem, és kérésemre a Cofidis, illetve hitelközvetítője 
szóban el is magyarázta, hogy a hitelfelvétel törlesztése jövedelmi viszonyaimhoz, illetve 
annak változásáshoz képest milyen terhet jelenthet, és ily módon milyen kockázattal 
járhat rám nézve (a táblázatban szereplő adatok nem feltétlenül egyeznek meg az igé-
nyelt hitel kondícióival, tekintettel arra, hogy a táblázat adatai az 56/2014. (XII.31.) NGM 
rendeletre figyelemmel kerültek megadásra.):

Hiteligénylő (adós) – és adott esetben: Társigénylô (adóstárs) – ezennel kijelenti, hogy a fenti nyilatkozatai megtételére önkéntesen, a megfelelô 
tájékoztatás birtokában került sor. 

SZERZŐDÉSSZÁM:

A hitel típusa: Cofidis Áruhitel 39,99% A hitel összege: 1 500 000 Ft A hitel futamideje: 60 hónap

Rendszeres jövedelem 
változása

Átlagos havi 
jövedelem

Kamat emelkedése

0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

Törlesztő részlet Törlesztő aránya

-30% változás 109 001 Ft 52 908 Ft 48,54%

-20% változás 124 573 Ft 52 908 Ft 42,47%

-10% változás 140 145 Ft 52 908 Ft 37,75%

0% változás 155 717 Ft 52 908 Ft 33,98%

+10% változás 171 289 Ft 52 908 Ft 30,89%

+20% változás 186 861 Ft 52 908 Ft 28,31%

+30% változás 202 433 Ft 52 908 Ft 26,14%
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Aláírás helyszíne, ideje:  ......................................................................................
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