HIRDETMÉNY
A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cetelem Mastercard hitelkártya keretének terhére végzett
Promóciós időszakra meghirdetett kis összegű kölcsön tranzakció alapján fennálló kölcsöntartozás határozott idő alatt való
törlesztésének feltételeiről
Hitelösszeg:
Futamidő:
Önrész nagysága:
Törlesztés esedékessége:

Kamatszámítás módja:
Kezelési költség és hitelbírálati díj:
Prolongálási költség:
Diszkontálási költség (előtörlesztés esetén):

100.000,-Ft – 600.000,- Ft-ig
12- 48 hónap
0 Ft
Az első törlesztés esedékessége, készpénzátutalási megbízással (postai
csekk), vagy banki átutalással a kölcsön folyósítását követő hónap
7.napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9.
napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a
kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12
munkanap telt el. Egyébként, készpénzátutalási megbízással (postai
csekk), vagy banki átutalással a folyósítást követő második hónap 7.
napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja,
nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja. Jelen
rendelkezés alkalmazása szempontjából folyósításnak a kölcsön Bank
általi utalásának napját kell tekinteni.(szerződés szerint) Kamatszámítás
módja: tőke x éves kamatláb x naptári nap 36000 Kezelési költség és
hitelbírálati díj: 0 Ft Prolongálási költség: a prolongált összeg 5%-a (a
szerződés feltételei szerint) Diszkontálási költség (előtörlesztés esetén):
0 Ft
tőke x éves kamatláb x naptári nap
36000
0 Ft
a prolongált összeg 5%-a (a szerződés feltételei szerint)
0 Ft

Hiteltermék:
Futamidő:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat:

12 - 48 hónap

fix

14,99%

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. (III.25.)
Korm.rendelet):
16,06%

A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást - annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal Hirdetményben teszi közzé.
Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:
Hitel teljes összege:
500 000 Ft
Hitel futamideje:
36 hónap
Hitelkamat mértéke és típusa:
évi 14,99 % fix kamatozású
Kezelési költség, önrész mértéke:
0 Ft
Teljes hiteldíj mutató:
16,06%
A törlesztőrészlet havi összege:
17 330 Ft
Fizetendő teljes összeg:
623 880 Ft
A referencia THM meghatározása a táblázatban megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a
teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. §-a alapján. A
referencia THM értéke 16,06% 500 000 Ft; 36 hó.
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
 hatályos Cetelem MasterCard hitelkártya szerződéssel rendelkezik, mely szerződés aláírásának a dátuma 2010. szeptember
30.-a utáni,
 főkártya birtokos,
 az átutalás összege minimum 100 000 Ft.
Egyéb információért forduljon a (06 1) 458-6070-es telefonszámon munkatársunkhoz hétfőn 8:00 – 20:00 óra között, keddtől péntekig 8:30 – 17:00 óra között. A Magyar Cetelem Bank Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.
Érvényes: 2021.02.01. napjától 2022.01.31-ig.
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