
SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK AKÁR 

20 000 FT-OS* PÉNZVISSZATÉRÍTÉSSEL!
A COFIDIS-NEK MINDENRE VAN 

EGY HIHETETLENÜL JÓ AJÁNLATA.

Stabil háttér, ügyfélközpontúság, minőségi szolgáltatások és persze változatos hitelcsomagok, 
hihetetlenül jó feltételekkel. A Cofidis-nél ezekre számíthat. A hitelfelvételt már 100 %-ban online 
intézheti, ráadásul nincs szüksége bankváltásra és a fizetését sem kell hozzánk utalnia, anélkül is 
megtaláljuk az Ön számára leginkább kedvező megoldást! 

* A PÉNZVISSZATÉRÍTÉS kizárólag szerződött partnereink részére érhető el. A pénzvisszatérítés pontos feltételeiről a vonatkozó Részvételi 
szabályzat tartalmaz részletes információt.

** MEGÚJULÓ HITEL: Referencia THM 19,90%: 57 hó, 1 500 000 Ft hitel esetén. Ezek az adatok akkor érvényesek, ha a törlesztőrészletek 
megfizetésére banki átutalással vagy csoportos beszedés útján kerül sor, a teljes kölcsönösszeg egy összegben kerül lehívásra, nem 
igényel hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat, és nem kerül sor újrafinanszírozásra -a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet. 9. § (1) e) és 

a 9. § (3)  szerint. A rendelkezésre tartott kölcsön igénylésekor az ügyfél köteles a bankszámlaszámát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen 
bankszámlaszámra való átutalással történik. A hitelkamat a naptári féléves kamatperióduson belül fix kamatozású, a referenciakamat változása 
esetén kamatfordulókor a kamat és a törlesztőrészletek összege megfelelően módosul. A tájékoztatás nem teljes körű; a személyi hitel termék 
feltételeit és részleteit a Cofidis Magyarországi Fióktelepének weboldalán (cofidis.hu), a mindenkor hatályos Cofidis Megújuló Hitel általános 
szerződési feltételekben találja. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a hitelbírálat jogát a Cofidis fenntartja.

FAPADOS KÖLCSÖN: Referencia THM 7,9%: 60 hó, 3 000 000 Ft hitel esetén. Ezek az adatok akkor érvényesek, ha a törlesztőrészletek 
megfizetésére banki átutalással vagy csoportos beszedés útján kerül sor és ha nem igényel hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokat - a 

83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) e) szerint. Amennyiben az ügyfél valamilyen olyan kiegészítő szolgáltatást igényel, amelyre a Cofidis 
jogszabályi előírás alapján nem köteles, az ilyen szolgáltatásért külön díj felszámításra, a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározottak szerint. A hitelkamat fix, mértékét a Cofidis egyoldalúan nem módosíthatja.

ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL: Referencia THM 13,36%: 60 hó, 3 000 000 Ft hitel esetén. Ezek az adatok akkor érvényesek, ha a 
törlesztőrészletek megfizetésére banki átutalással vagy csoportos beszedés útján kerül sor és ha nem igényel hitelfedezeti biztosítási 
szolgáltatásokat - a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) e) szerint. Amennyiben az ügyfél valamilyen olyan kiegészítő szolgáltatást 
igényel, amelyre a Cofidis jogszabályi előírás alapján nem köteles, az ilyen szolgáltatásért külön díj felszámításra, a mindenkor hatályos 
Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint. A hitelkamat fix, mértékét a Cofidis egyoldalúan nem módosíthatja.
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Kérdéseivel forduljon bizalommal  
kapcsolattartójához:

MEGÚJULÓ HITEL
Biztonsági hitelkeret 

extra díjak nélkül

FAPADOS KÖLCSÖN
Alacsony kamat, 
online ügyintézés

ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL
Hitelkiváltás, hogy kevesebb 

legyen a havi kiadás

Hitelösszeg 100 000 – 1 500 000 Ft 500 000 – 5 000 000 Ft 100 000 – 4 000 000 Ft

Referencia THM** 19,90% 7,90% 13,36%

Futamidő 4-57 hónap 24–96 hónap 36–96 hónap

Havi törlesztőrészlet 3 162 Ft-tól 11 485 Ft-tól 2 667 Ft-tól

Hitelcél Szabad felhasználás Szabad felhasználás Hitelkiváltás + szabad felhasználás

Előnyök

 ✓Biztonsági tartalék, hiszen a 
visszafizetett tőkerész bármikor 
ingyenesen újra felvehető
 ✓Választható futamidő
 ✓Bármikor ingyenesen 
előtörleszthető
 ✓Nincsenek extra díjak: se 
előtörlesztési, se kezelési díj
 ✓Emelhető hitelkeret

 ✓Fix kamatozás a futamidő 
végéig
 ✓Magasabb hitelösszeg
 ✓Egyéni vállalkozók is 
igényelhetik

 ✓Kiváltjuk drága hiteleit 
olcsóbbra, fix kamattal, így 
pénzt spórolhat
 ✓Csökkentheti havi 
törlesztőrészletét
 ✓ Időt spórolhat, mert csak 
1 hitellel kell foglalkoznia
 ✓A hitelkiváltáshoz szükséges 
összegen felül szabadon 
felhasználható kölcsönrészt 
is igényelhet

 ✓Gyors előminősítés
 ✓Nincs folyósítási jutalék, hitelbírálati és számlavezetési díj
 ✓Azok a negatív KHR listások is igényelhetik, akik már kiegyenlítették a tartozásukat
 ✓Adóstárs bevonható

Kinek ajánljuk?

 ✓Aki biztonsági tartalékot 
szeretne a váratlan helyzetekre
 ✓Akinek a rendszeres igazolható 
havi nettó jövedelme legalább 
70 000 Ft 
(1 000 000 Ft hitelösszegig) 
170 000 Ft 
(1 000 001-1 200 000 Ft 
hitelösszeg esetén) 
200 000 Ft 
(1 200 001 Ft hitelösszegtől)

 ✓Aki online szereti intézni 
pénzügyeit
 ✓Akinek nincs szüksége extra 
szolgáltatásokra
 ✓Akinek a rendszeres igazolható 
havi nettó jövedelme legalább 
130 000 Ft (max. 2 900 000 Ft 
hitelösszeg esetén) 
200 000 Ft (2 900 001 Ft feletti 
hitelösszeg esetén)
 ✓Egyéni vállalkozóknak is, ha 
legalább 2 éve vállalkoznak már

 ✓Akinek egy vagy több nem 
jelzálog alapú, drága vagy magas 
törlesztőrészletű hitele van
 ✓Akinek a rendszeres igazolható 
havi nettó jövedelme legalább 
80 000 Ft (500 000 Ft 
hitelösszegig)  
100 000 Ft (500 001 - 1 500 
000 hitelösszeg esetén) 
130 000 Ft (1 500 001 - 3 000 
000 Ft hitelösszeg esetén) 
150 000 Ft (3 000 001 Ft 
hitelösszegtől)

Pénzvisszatérítés  
összege*  ✓ 10 000 Ft  ✓ 20 000 Ft  ✓ 20 000 Ft

ÉLJEN A HIHETETLENÜL JÓ LEHETŐSÉGEINKKEL!


