
 
 

Kedves Vasutasok Szakszervezetének Tagjai! 

 

Biztosan találkozott már mindenki a Cofidis reklámjaival, különböző médiákban, 

amiből reméljük azt a következtetést vonták le, hogy termékeink igen kedvezőnek 

számítanak a piacon illetve rendkívül rugalmasan, gyorsan, kényelmes. 

Jelen hírlevelünkkel, örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Vasutasok 

Szakszervezetének Tagjai még ennél is kedvezőbb feltételekkel vehetik igénybe a 

Cofidis termékeit egy VSZ tagi csomag keretén belül, ami a következő 

kedvezményeket biztosítja;  

Vasutasok Szakszervezetének Tagjai részére biztosított kedvezmények: 

Megújuló Hitel esetén 10 000 Ft, 
Fapados Kölcsön esetén 20 000 Ft, 
Adósságrendező Hitel esetén 20 000 Ft, 

VISSZATÉRÍTÉS, az első befizetett részletet követően. 

A hiteligényléshez nem kell munkáltatói igazolás, elég akár egy 

netbankból letöltött bankszámlakivonat! 

 

Online hitelkérelem: 

A bírálathoz szükséges adatok megadását követően lehetőség van videós 

beazonosítást és elektronikus aláírást választani. Ezzel a folyamat 

meggyorsítható, és teljesen papírmentessé tehető! Így akár 24 óra alatt 

hozzájuthat az igényelt kölcsönhöz! 

 

Termékek; 

 Fapados Kölcsön– alacsony THM 

 Adósságrendező hitel - csökkenti a meglévő kiadásokat (hitelkártya, 

folyószámlahitel, stb.) 

 Megújuló hitel – hitelkeretként működik, újra és újra felvehető, nagyobb 

összegek befizetésével csökkenthető a futamidő, ingyenes előtörlesztés 

 

 

 



 
           Fapados Kölcsön 

           Mi a Fapados kölcsön? 

Amortizáló, forint alapú, szabad felhasználású személyi kölcsön 

A Fapados Kölcsönnel rejtett költségek és Extra szolgáltatások nélkül 

igényelhet maximum 5 millió forintot, már 24 óra alatt.  

A videós azonosításnak köszönhetően a kölcsönfelvétel gyors és szinte 

bárhonnan egyszerűen elvégezhető. 

Igényelhető kölcsönösszegek: 500.000 Ft – 5.000.000 Ft-ig 

FIX futamidő: 24 - 96 hónap 

Éves kamatperiódusokra rögzített törlesztőrészlet 

FIX THM: 7,9% - 19,99% (hitelösszegtől függően) 

Van lehetőség hitelfedezeti biztosítás igénylésére; 

Fizethető átutalással, csoportos megbízással. 

Fizetési határidő minden ügyfél esetében minden hónap 12-e 

Előnyök; 

Alacsony kamat, magasabb hitelösszeg, online ügyintézés! 

 Nem kell számlát nyitnia nálunk, mert nálunk elég, ha már máshol van saját 

névre szóló bankszámlája  

 Nem kell jövedelmét hozzánk utalnia, nem szükséges bankot váltani 

 5.000.000 Ft-ig igényelhető  

 Gyors hitel-előminősítés  

 Azok a KHR (BAR) listások is igényelhetik, akik már kiegyenlítették a 

tartozásukat 

 

Kinek ajánljuk? 

 akinek csak a kölcsönre van szüksége, Extra szolgáltatások igénybevétele 

nélkül  

 akinek van email címe, és szereti a pénzügyeit online intézni  

 aki számláit átutalással vagy csoportos beszedési megbízással fizeti  

 aki általában nem papíralapú, hanem elektronikus számlát és értesítőket kér 

 

500 000 -2 900 000 Ft kölcsönösszegig: min. havi nettó.   130 000 Ft 

2 900 001 Ft kölcsönösszegtől: min. havi nettó.   200 000 Ft 

 

 Amint a táblázat is mutatja 500 000 - 2 900 000 Ft kölcsönösszegig 
rendszeres, legalább nettó havi 130 000 jövedelmet várunk el.  

https://www.cofidis.hu/videos-azonositas-informacio


 
 

Adósságrendező hitel 

Kiknek ajánljuk?                                                                                                                                                         

Az Adósságrendező Hitelt azoknak ajánljuk, akik jelenleg több nem jelzálog alapú, 

magas törlesztőrészletű hitelt fizetnek, szeretnék havi kiadásaikat csökkenteni, és 

a sok csekk helyett csak egyet fizetni, ráadásul azt is alacsonyabb törlesztőrészlettel! 

Forint alapú, nem jelzálogalapú amortizációs termék; 

Igényelhető hitelösszeg: 100.000 Ft-tól - 4.000.000 Ft-ig; 

Fix futamidő, hitelösszegtől függően: 36 - 96 hónap; 

THM: 13,36% - 22,32% (hitelösszegtől függően) 

Van lehetőség hitelfedezeti biztosítás igénylésére; 

Fizethető csekken, átutalással, csoportos megbízással 

Fizetési határidő minden ügyfél esetében minden hónap 12-e 

Kényelmes: online igényelhető, gyors, egyszerű ügyintézés 

Nincs szükség arra, hogy az ügyfél a folyószámláját a Cofidisnél vezesse, 

Előnyök; 

 Már egyetlen hitel kiváltásához is érdemes megfontolnia, ha szeretné 
csökkenteni a túl magas havi törlesztőrészletet 

 Több hitel esetén egyszerűsödik az ügyintézés is, hiszen csak egy helyre kell 
majd fizetni 

 Nálunk nem kell bankszámlát nyitnia 
 Nem jelzálog alapú hitelek kiváltására kínál megoldást 
 Nem kell hozzánk utaltatni fizetését 
 Forint alapú 
 A hitelkiváltáshoz szükséges összegen felül szabadon felhasználható 

kölcsönrészt is igényelhet  

                                                                  

100 000 - 500 000 Ft kölcsönösszegig:  
min. havi nettó.       80 000 Ft 

500 001 - 1 500 000 Ft kölcsönösszegig: 
min. havi nettó.     100 000 Ft 

1 500 001 - 3 000 000 Ft kölcsönösszegig: 
min. havi nettó.     130 000 Ft 

3 000 001 - 4 000 000 Ft kölcsönösszegig: 
min. havi nettó.     150 000 Ft 

 



 
 

Megújuló hitel  

A Cofidis Megújuló hitelnek nincsenek rejtett költségei, ráadásul a visszafizetett 

tőkerész bármikor újra felvehető Extra díjak nélkül.  

Ha pénzügyi védőhálóra van szüksége, ez valóban hihetetlenül kedvező ajánlat, 

amelyhez mostantól papírmentesen, teljesen online hozzájuthat, már 24 óra 

alatt, ráadásul videós azonosítással, elektronikus aláírással!  

Szabadon felhasználható, forint alapú személyi kölcsön.                                                                             

Igényelhető hitelösszeg: 100.000 Ft-tól – 1.000.000 Ft-ig.                                                                                     

Rugalmas futamidő, Hitelkeret bővíthető, rulírozható.                                                                                                       

THM: 20,67% - 24,26% (hitelösszegtől függően).                                                                                                

Kényelmes: Online Igényelhető, Gyors, Egyszerű ügyintézés.                                                                                             

A megkapott összeg, bármire felhasználható/elkölthető                                                                                                    

A visszafizetett összeg újból a rendelkezésére áll, újra igényelhető                                                                  

Bármikor díjmentesen feltölthető.                                                                                                                                  

Szabadon dönthet a visszafizetéséről akár egy összegben külön díj nélkül megteheti.                                                                                                                               

Ha szüksége van még pénzre, kérheti a keretének megemelését                                                                                     

A megemelt keretösszeg a rendelkezésére áll, biztonsági tartalékot jelent                                                         

Fizethető csekken, átutalással, csoportos megbízással                                                                                                            

Fizetési határidő minden ügyfél esetében minden hónap 10-e                                                          

Miért jó?  

 Szabad felhasználású  
 Biztonsági tartalék, mert a visszafizetett tőkerész bármikor újra felvehető  
 Rugalmas futamidő, tehát bármikor ingyenesen elő és végtörleszthető  
 Nincsenek Extra díjak: se folyósítási-, se előtörlesztési-, se kezelési díj  
 Emelhető hitelkeret  
 Gyors hitel-előminősítés  
 Biztonságos, mert igényelhető hozzá hitelfedezeti biztosítás  
 Azok a KHR (BAR) listások is igényelhetik, akik már kiegyenlítették a 

tartozásukat.   

Kinek ajánljuk? 

 Aki pénzügyeit jellemzően személyesen vagy postán intézi  
 Aki rendelkezik saját névre szóló bankszámlával, és nem szeretne bankot 

váltani vagy újabb számlát nyitni 

 Akinek a rendszeres munkabérből származó havi jövedelme meghaladja 
a nettó 70 000 Ft-ot  

                                                                                                                                                    

https://www.cofidis.hu/videos-azonositas-informacio


 
  

  A Cofidis hiteltermékek esetén:           

  Nincsenek induló díjak: 

 Folyósítási jutalék: 0 % 

 Hitelbírálati díj: 0 Ft 

 Szerződéskötési díj: 0 Ft 

 Kezelési költség: 0 % 

 
• Nincs szükség arra, hogy az ügyfél a folyószámláját a Cofidisnél vezesse,   
• Nincs szükség arra, hogy az ügyfél jövedelme bankszámlára érkezzen 

 

Az igénylés feltételei; 

 18. életév betöltése 
 Állandó magyarországi lakcím 
 Rendszeres, igazolható jövedelem 
 Szakszervezeti Tagok esetében min. 3 hónapos munkaviszony 
 Saját névre szóló bankszámla 
 A hiteligénylő nem szerepel Aktív adósként a negatív KHR listán 
 Saját mobil- vagy vezetékes telefonos elérhetőség 

 

Ezen termékek esetén általánosságban elmondható, hogy igénybe vételük rugalmas, 

gyors és kényelmes –teljeskörű online ügyintézés videós azonosítással és 

elektronikus aláírással így akár egy-két munkanap alatt a finanszírozásra is sor 

kerülhet, és mindezt bankváltás nélkül! 

 

 

Kapcsolattartó; 

    

 

FEKETE Diána 
Key Account Manager 
Mobil: +36 (30) 415 4439 Fax: +36 (1) 35 45 079                                        
E-mail: diana.fekete@cofidis.hu 
 
Cofidis Magyarországi Fióktelepe 
Székhely: 1133 Budapest, Váci út. 96-98.. Cg: 01-17-000-367, 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
www.cofidis.hu 
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