
					 	 	

 

 

RÉSZLETFIZETÉS 

A BUDAI SZEMÉSZETI KÖZPONTBAN 

A COFIDIS EGÉSZSÉGHITEL JÓVOLTÁBÓL 

Amennyiben nehézséget jelent az Ön számára, hogy egyszerre fizessen a DiamondFEMTO vagy 

OptiLASIK kezelésért, lehetősége van részletekben, az Ön által választott futamidővel kifizetni 

szemműtétjét.  

 



					 	 	
 

HITELKALKULÁCIÓ – DIAMONDFEMTO KEZELÉS ESETÉN 

Ár: 249.500 Ft/ szem 

 
A verzió 

„Ingyen, gyorsan 
csomag” 

B verzió 
„Olcsón, 

lassabban” 

C verzió 
„Ingyen, gyorsan, 

önerővel” 

D verzió 
„Olcsón, lassabban, 

önerővel” 

Kezdőrészlet 0 Ft 49.500 Ft 

THM 0% 9,99% 0 % 9,99 % 

Futamidő 12 hónap 24 hónap 12 hónap 24 hónap 

Havi törlesztő 
részlet 20 792 Ft 11 490 Ft 16 667 Ft 9 212 Ft 

Összesen fizetett 
összeg 249 500 Ft 275 760 Ft 249 500 Ft 270 540 Ft 

Hitel díja 0 Ft 26 260 Ft 0 Ft 21 040 Ft 

Mikor ajánljuk az 
Ön számára? 

Akkor ajánljuk az Ön 

számára, hogyha 1 év alatt 

szeretné kötelezettségét 

letudni, ingyen szeretne 

hozzájutni a részletfizetés 

lehetőségéhez, és ha nem 

jelent problémát a havi kb. 

50.000 Ft kiadás. 

Akkor ajánljuk Önnek, 

hogyha hosszú távon 

tervezi a költségeit és 

nagyon olcsón szeretné a 

részletfizetés lehetőségét 

kihasználni. Így a havi 

költség nem sokkal több 

egy kontaktlencse és a 

hozzá tartozó kiegészítők 

havi költségénél. 

Akkor ajánljuk Önnek, 

hogyha már elkezdett 

félretenni a műtétre és már 

nem bír tovább várni! Ha 1 

év alatt kifizeti a kezelés 

díját részletekben, min 

ingyen nyújtjuk a 

részletfizetés lehetőségét. 

 

Akkor ajánljuk Önnek, 

hogyha már van félretéve a 

műtétre, de úgy gondolja, 

hogy hosszú idő alatt tudná 

összegyűjteni a 

fennmaradó összeget.. 

 



					 	 	

HITELKALKULÁCIÓ – OPTILASIK KEZELÉS ESETÉN 

Ár:148. 000 Ft/ 1 szem 

 
E 

„Ingyen, gyorsan 
csomag” 

F 
„Olcsón, lassabban” 

G 
„Ingyen, gyorsan, 

önerővel” 

H 
„Olcsón, lassabban, 

önerővel” 

Kezdőrészlet 0 Ft 48.000 Ft 

THM 0% 9,99% 0 % 9,99 % 

Futamidő 12 hónap 24 hónap 12 hónap 24 hónap 

Havi törlesztő 
részlet 12 333 Ft 6 817  Ft 8 333 Ft 4 606  Ft 

Összesen 
fizetett összeg 148 000Ft 163 608 Ft 100 000 Ft 110 544 Ft 

Hitel díja 0 Ft 15 608 Ft 0 Ft 10 544 Ft 

Mikor ajánljuk az 
Ön számára? 

Akkor ajánljuk az Ön 

számára, hogyha 1 év 

alatt szeretné 

kötelezettségét letudni, 

ingyen szeretne 

hozzájutni a 

részletfizetés 

lehetőségéhez és ha 

nem jelent problémát a 

havi kb. 50.000 Ft 

kiadás. 

Akkor ajánljuk Önnek, 

hogyha hosszú távon 

tervezi a költségeit és 

nagyon olcsón szeretné 

a részletfizetés 

lehetőségét kihasználni. 

Így a havi költség nem 

sokkal több egy 

kontaktlencse és a 

hozzá tartozó 

kiegészítők havi 

költségénél. 

Akkor ajánljuk Önnek, 

hogyha már elkezdett 

félretenni a műtétre és 

már nem bír tovább 

várni! Ha 1 év alatt 

kifizeti a kezelés díját 

részletekben, mi ingyen 

nyújtjuk a részletfizetés 

lehetőségét. 

 

Akkor ajánljuk Önnek, 

hogyha már van 

félretéve a műtétre, de 

úgy gondolja, hogy 

hosszú idő alatt tudná 

összegyűjteni a 

fennmaradó összeget.  

 



					 	 	
 

  MIÉRT VÁLASSZA A COFIDIST? 

ü Azonnali előzetes hitelbírálat a Budai Szemészeti Központnál 

ü Minimális feltételekkel igényelhető 

ü A futamidő és a hitelösszeg is rugalmasan igényelhető 
ü Biztosítási szolgáltatással is kiegészíthető 

 

   ALAPFELTÉTELEK: 

ü 18. Életévét betöltötte 

ü Európai Uniós állampolgár 

ü Magyarországi állandó, bejelentett lakcíme van 

ü Rendszeres minimum nettó 65.000 Ft-os jövedelme van 

ü Saját telefonos elérhetősége van (vezetékes vagy mobil) 

ü Nem szerepel aktív adósként a negatív KHR listán 

 
 

FONTOS! 
ü A részletfizetés pontos menetéről minden esetben személyesen tájékoztatjuk az 

elővizsgálatot követően, amennyiben alkalmas a kezelésünkre. 

ü Ha eldöntötte, hogy milyen részletfizetési lehetőséget választ, kérje tájékoztatónkat, hogy 

milyen papírok, dokumentumok bemutatására van szükség ahhoz, hogy a Cofidis 
Egészséghitelt igénybevegye 

 

 

 



					 	 	

 SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: 

ü Személyi igazolvány, Lakcímkártya 

ü Adókártya 

ü Jövedelemigazolás: 

o Alkalmazottak esetén: 
§ Eredeti, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (I jelű dokumentum), amely minimum 3 

hónapos munkaviszonyt igazol vagy 2 hónapnál nem régebbi saját névre szóló 

bankszámlakivonat másolati példánya, amire az igénylő jövedelme érkezik. 

§ Saját cégük tulajdonosa/igazgatói/alkalmazottai, cégtulajdonos családtagjai, egyéni 

vállalkozók/egyéni ügyvéd, őstermelők, ügyvédi iroda alapítója: Előző évi, 30 napnál nem 

régebbi, eredeti NAV jövedelemigazolás. 

o Nyugdíjasok esetén: 
§ Adott évre szóló Nyugdíj éves elszámoló lap másolata vagy 2 hónapnál nem régebbi saját 

névre szóló bankszámlakivonat másolata, amire a jövedelme érkezik vagy utolsó havi 

nyugdíjszelvény és nyugdíjas igazolvány másolata, 

§ Amennyiben az igénylő rokkantnyugdíjas és nem töltötte be a 62. életévét, NYUFIG által a 

véglegesítésről kiállított Határozat másolati példánya. 

 COFIDIS részére beküldendő dokumentumok konstrukció és összeghatártól függően: 
 

Szükséges 
dokumentumok Alkalmazott Nyugdíjas/ Véglegesített 

rokkantnyugdíjas 
Vállalkozó/ 
Őstermelő 

Személyazonos
ítást szolgáló 

dokumentumok 

Személyes okmányok másolata (személyi igazolvány, lakcím kártya ) vagy 
közüzemi számla (2 hónapnál nem régebbi ) 

Jövedelemigazo
lására szóló 

dokumentumok* 

A. 500.000-ig Munkáltatói igazolás 
vagy bankszámlakivonat 

(2 hónapnál nem régebbi saját 
névre szóló bankszámlakivonat 

másolati példánya, amire az igénylő 
jövedelme érkezik.) 

 
B: 500.001 Ft feletti hitelösszeg 
esetén kizárólag MUNKÁLTATÓI 

IGAZOLÁS 
( 30 napnál nem régebbi 

munkáltatói igazolás amely 
minimum 3 hónapos munkaviszonyt 

igazol) 

Éves elszámoló lap vagy Nyugdíjas 
igazolvány nyugdíjszelvénnyel vagy 

bankszámlakivonat nyugdíjszelvénnyel 
(adott évre szóló Nyugdíj éves elszámoló 

lap másolata vagy 2 hónapnál nem 
régebbi saját névre szóló 

bankszámlakivonat másolata, amire a 
jövedelme érkezik vagy utolsó havi 

nyugdíjszelvény és nyugdíjas igazolvány 
másolata, 

Amennyiben az igénylő rokkantnyugdíjas 
és nem töltötte be a 62. életévét, NYUFIG 
által a véglegesítésről kiállított Határozat 

másolati példánya. 
 

Előző évi NAV 
jövedelemigazol

ás 
(30 napnál nem 
régebbi, eredeti 

NAV 
jövedelemigazol

ás) 

 
*Kötelező a munkáltatói igazolás, ha a munkáltató nem rendelkezik publikus telefonos elérhetőséggel, 
hitelösszegtől függetlenül. 



					 	 	
Reprezentatív példa Egészség Hitel (Cofidis Áruhitel) igénylése esetén:  

1 500 000 Ft hitelösszeg esetén (termék/szolgáltatás készpénzára: 1 500 000 Ft, önrész: 0 Ft) a 

havi törlesztőrészlet 125 000 Ft, referencia THM: 0,00%, futamidő: 12 hónap, kezelési költség: 0 

Ft teljes visszafizetendő összeg: 1 500 000 Ft, a hitel teljes díja: 0 Ft (a hitel teljes díjában foglalt 

díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft). A referencia THM az itt megjelölt hitelösszeg és 

futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, 

számításáról és közzétételérő l szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. § (1) bekezdés e) pontja és 

9.§ (3) bekezdése alapján. A feltüntetett adatok átutalás vagy csoportos beszedési megbízásos 

fizetési mód választása esetén érvényesek. A hitelkamat rögzített, a kamat mértéke a THM 
mértékével megegyezik. 

A feltételeket és a részleteket a Cofidis Magyarországi Fióktelepe weboldalán (cofidis.hu) a 

mindenkor hatályos Cofidis Áruhitel általános szerződési feltételekben megtalálja. A hirdetés nem 

minősül ajánlattételnek, a hitelbírálat jogát a Cofidis Magyarországi Fióktelepe minden esetben 
fenntartja. 

A Budai Szemészeti Központ Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe képviseletében, a Cofidis 

Magyarországi Fióktelepe hitelközvetítőjeként jár el. Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, a Cofidis 

Áruhitel további részleteiről kérjük, érdeklődjön személyesen, vagy telefonon keresztül, valamint 
ahttp://www.cofidis.hu/aruhitel weboldalon. 

 


