TERMÉKISMERTETŐ

Termékjellemzők
Cetelem Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel
Forint
szabad felhasználású
papír alapú szerződéskötés esetén
500 000-9 900 000 Ft
-

Termék neve
Hitel devizaneme
Felhasználási cél
Igényelhető hitelösszeg
Futamidő
Kamatozás
Törlesztés módja
Minimálisan elvárt jövedelem

2 - 7 év
futamidő végéig rögzített (fix)
havonta egyenlő részletekben (annuitással)
Kamatok és díjak

THM
Kedvezmény nélküli ügyleti kamat

6,90 - 16,25%
6,69%- 14,69%

Kamatkedvezmények**
(amennyiben a Hitelező maximális
összkedvezmény mértéket alkalmaz,
mértékének feltűntetése)

-

Folyósítási díj
(a hitelösszeg arányában)

papír alapú szerződéskötés esetén 0,75%
online hitelfelvétel esetén díjmentes

Előtörlesztési díj (az előtörlesztett
összeg arányában)

0,5%
a futamidő utolsó évében díjmentes
Hitelfelvételi folyamat
bankfiókban, online

Hiteligénylési csatornák
Hitelfelvétel folyamatának átfutási
ideje

papír alapú szerződéskötés esetén legfeljebb 3 munkanap
online hiteligénylés esetén legfeljebb 2 munkanap

Előtörlesztés elszámolása

legfeljebb 2 munkanapon belül
Egyéb

Törlesztési számla
Hitelfedezeti biztosítás

nyitás
díja
kötése

kötelező
díjmentes
nem kötelező

díja

havi törlesztőrészlet 5%-ától - 15,731%-áig

Hatályos:2022. február 1-től visszavonásig. Ezzel egyidejűleg az azonos tárgyú, 2021 december 17-től hatályos Termékismertető
hatályát veszti.

ELLENŐRZŐ LISTA
Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylése esetén benyújtandó és bemutatandó
dokumentumok1

I.1.
1.
2.
3.
I.2.

Igazolás
formája

Adós 1.
Főadós

Adós 2.
Adóstárs

Kezes
1.

Kezes
2.

benyújtandó
másolatban

X

X

-

-

benyújtandó
másolatban

X

X

benyújtandó
másolatban

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Személyes dokumentumok
Érvényes személyazonosító igazolvány és
lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala,
vagy2
Érvényes új típusú kártyaformátumú
vezetői engedély és lakcímkártya lakcímet
tartalmazó oldala, vagy
Érvényes útlevél és lakcímkártya lakcímet
tartalmazó oldala.
Jövedelem igazolásához kapcsolódó
dokumentumok

1.

Munkáltatói igazolás
(30 napnál nem régebbi)3

benyújtandó
eredetiben

X

X

2.

Szándéknyilatkozat4

benyújtandó
eredetiben

X

X

3.

Év eleji nyugdíjösszesítő vagy
nyugdíjas igazolvány5

benyújtandó
másolatban

X

X

4.

Utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy 6

benyújtandó
másolatban

X

X

5.

Utolsó havi bankszámlakivonat, amelyre a
nyugdíj folyósítása történik7

benyújtandó
másolatban

X

X

6.

Rokkantsági, ill. rehabilitációs ellátás
megállapításáról szóló határozat8

benyújtandó
másolatban

X

X

7.

Utolsó, teljes évről szóló NAV-tól
származó jövedelemigazolás9

benyújtandó
másolatban

X

X

X

X

X

X

-

-

I.3.

További dokumentumok

1.

Utolsó három (3) havi
bankszámlakivonat10,11

2.

Egyéb jövedelmekről igazolás

3.

Igazolás a kiváltandó hitelen fennálló
teljes tartozásról12

benyújtandó
másolatban
benyújtandó
másolatban/
eredetiben
benyújtandó
másolatban

4.

Nyilatkozat a kiemelt közszereplői
státuszról13

benyújtandó
másolatban

X

X

„Adatlap kölcsönigényléshez”
nyomtatvány egy példánya aláírva14
„Cetelem Minősített Fogyasztóbarát
Személyi Hitel” szerződés egy példánya
aláírva15
„Általános tájékoztató a hitelszerződés
megkötését megelőzően” nyomtatvány
egy példánya aláírva16

benyújtandó
eredetiben

X

X

benyújtandó
eredetiben

X

X

benyújtandó
eredetiben

X

X

6.
7.
8.

9.

„Felhatalmazás csoportos beszedési
megbízás teljesítésére, a felhatalmazás
módosítása, megszüntetése” nyomtatvány
aláírva17

benyújtandó
eredetiben

X

X

-

-

10.

„Kérelem a dokumentáció elektronikus
kézbesítéséről” nyomtatvány email
címmel és aláírással ellátva

benyújtandó
eredetiben

X

-

-

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

„X” szimbólum jelenik meg a szükséges dokumentumnál, egyéb esetben „ - ”.
Érvényes állandó személyi igazolvány (régi típusú személyi igazolvány) elfogadható helyette.
Abban az esetben, ha a potenciális adós munkavállaló.
Abban az esetben, ha a potenciális adós munkavállaló és határozott idejű a munkaviszonya és rendelkezik annak meghosszabbításáról
szándéknyilatkozattal.
Abban az esetben, ha a potenciális adós nyugdíjas.
Amennyiben a potenciális adós nyugdíja postán keresztül érkezik.
Amennyiben a potenciális adós nyugdíja banki átutalással érkezik.
Amennyiben a potenciális adós rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül.
Amennyiben a potenciális adós vállalkozó, cégtulajdonos vagy őstermelő.
Amennyiben a potenciális adós munkavállaló.
Amennyiben a potenciális adós nem rendelkezik bankszámlakivonattal, a bankszámlanyitási szerződés.
Amennyiben a felvenni kívánt kölcsön részben vagy egészben hitelkiváltási célú.
Amennyiben potenciális adós közszereplő.
A bank ajánlatának elfogadása esetén, a folyósításhoz szükséges.
A bank ajánlatának elfogadása esetén, a folyósításhoz szükséges.
A bank ajánlatának elfogadása esetén, a folyósításhoz szükséges.
A bank ajánlatának elfogadása esetén, a folyósításhoz szükséges, amennyiben a törlesztés módja csoportos beszedési megbízás.

