
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

a Cofidis Magyarországi Fióktelepének „kedvezményes hitel a Belügyi, Rendvédelmi és 
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete tagjai számára” elnevezésű programjához

1. A PROGRAM CÉLJA, IDŐTARTAMA, SZERVEZŐJE

1.1 A Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., cégjegyzékszám: 
01-17-000367, adószám: 22196796-2-41, a továbbiakban „Cofidis”) kedvezményes hitel a Belügyi, 
Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete tagjai számára elnevezéssel programot 
szervez a 2019. július 1. és 2020. január 31. közötti időtartamban (a továbbiakban: „Program”). 

1.2 A Program részvételi feltételei a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) 
kerülnek meghatározásra.

1.3 A Program a 2019. július 1. és 2020. január 31. között, a Cofidis által megadott visszahívás 
kérési felületen benyújtott Megújuló Hitel, Fapados Kölcsön és Adósságrendező Hitel igényekre 
vonatkozik.

2. PROGRAM FELTÉTELEI

2.1  A Programban kizárólag azon 18. életévét betöltött cselekvőképes, Magyarországon állandó 
lakhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik állandó igazolható jövedelemmel  
(a továbbiakban: „Résztvevő”, illetve a Résztvevő és a Cofidis a továbbiakban együtt: „Felek”) 
vehet részt, aki   

2.1.1 a Szabályzatot elfogadja. 

2.1.2 2019. július 1. és 2020. január 31. között visszahívást kezdeményez a Cofidis által megadott 
visszahívás kérési felületen és a Felek között Megújuló Hitel, Fapados Kölcsön vagy 
Adósságrendező Hitel elnevezésű kölcsönszerződés jön létre 2020. március 16. napjáig.

2.1.3 a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével fennálló tagsági 
jogviszony, amelyet tagsági igazolványának benyújtásával igazol.

2.1.4 a létrejött kölcsönszerződés első havi esedékes törlesztőrészletét határidőben és 
maradéktalanul megfizeti.

2.2 A Cofidis fenntartja magának a jogot arra, hogy a hitelkérelmet elutasítsa, továbbá kizárja a 
felelősségét a hitelkérelem késedelmes elfogadásáért.

3. PROGRAM MENETE

3.1 A Program keretében a Cofidis a 3.2 pontban termékenként meghatározott összeget utal minden 
olyan Résztvevő hiteltörlesztésre szolgáló, a Cofidisnél nyilvántartott fizetési számlájára, aki 2019. 
július 1. és 2020. január 31. között a Cofidis által megadott visszahívás kérési felületen visszahívást 
kezdeményez és a Felek között Megújuló Hitel, Fapados Kölcsön vagy Adósságrendező Hitel 
elnevezésű kölcsönszerződés jön létre 2020. március 16. napjáig, és a létrejött kölcsönszerződés 
első havi esedékes törlesztőrészletét határidőben és maradéktalanul megfizeti. A fizetési 
kötelezettség azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az összeget a Cofidis számláján 
jóváírták.



3.2 A fenti feltételek teljesülése esetén:

3.2.1 Megújuló Hitel esetén 10.000 Ft,

3.2.2 Fapados Kölcsön esetén 20.000 Ft,

3.2.3 Adósságrendező Hitel esetén 20.000 Ft 

 értékű összeget az első törlesztőrészlet beérkezését követő hónap 15. napjáig egy összegben 
utalja az élő kölcsönszerződéssel rendelkező Résztvevő hiteltörlesztésre szolgáló, Cofidisnél 
nyilvántartott azon fizetési számlájára, amelyre a kölcsön utalása történt.

4. ADATKEZELÉS

A Program során az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adataikat a Programban megadó 
Résztvevők feltétel nélküli kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataik Cofidis 
adatbázisába kerüljenek és azokat Cofidis – a Résztvevők esetleges írásbeli tiltási nyilatkozata 
kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Program lebonyolítása 
érdekében kezelje. Az adatkezelés egyéb vonatkozó kérdéseire a Cofidis Megújuló Hitel, Fapados 
Kölcsön és Adósságrendező Hitel Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadók.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1 A Programban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.  
A résztvevők a Programban való részvétellel elismerik, hogy teljes körűen megismerték a jelen 
Szabályzatban foglalt feltételeket és azokat elfogadják.

5.2 Cofidis a Program részvételi feltételeinek vizsgálata, valamint a kedvezményes hitelre való 
jogosultság vizsgálata során kizárólag a saját nyilvántartását tekinti irányadónak.

5.3 Cofidis nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési kötelezettséget a Programban 
való részvétel során, a Programból eredő vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen költségért, kárért.

5.4 Cofidis nem felelős a jelen Szabályzat alapján a Résztvevők felé fennálló bármely kötelezettsége 
késedelmes teljesítéséért vagy részleges, illetve teljes nem-teljesítéséért, ha e késedelmet vagy 
mulasztást rajta kívül álló körülmények idézik elő.

5.5 A Résztvevők jelentkezésükkel tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket 
Cofidis a jelen Szabályzat módosításával bármikor egyoldalúan módosíthatja, illetve a Programot 
bármikor felfüggesztheti vagy visszavonhatja.

5.6 A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai az irányadóak. A Cofidis kijelenti és vállalja, hogy 
amennyiben bármilyen vitás kérdés merül fel közte és a Résztvevő között, azokat a Résztvevővel 
megpróbálja békés tárgyalások útján, megegyezéssel rendezni.

Budapest, 2019. június 28.

COFIDIS Magyarországi Fióktelepe

Szervező


