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HIRDETMÉNY
A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cetelem Mastercard Hitelkártya keretének
Áruhitel Expresszként történő felhasználásáról, az Extreme Digital Zrt. üzleteiben és webáruházában
benyújtott kérelmek esetén
hitelösszeg:
futamidő:
önrész nagysága:
törlesztés esedékessége:

törlesztés módja:
kamatszámítás módja:

50.000 Ft -tól 2.000.000 Ft-ig
10, 12, 15, 20, 24, 30, 36 hónap
nem kötelező, de az ügyfél választása és/vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.
Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással 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 készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a
folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja,
nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.
készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.
tőke x éves kamatláb x naptári nap
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Kamatozás:

Éves ügyleti kamat:

THM (Teljes Hiteldíj Mutató
83/2010. (III.25.) Korm.rendelet):

fix

34,05%
32,00%
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39,90%
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33,18%
26,82%
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A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást - annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal - Hirdetményben teszi közzé.
Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:
Vételár:
Önrész:
Hitelösszeg:
Rögzített éves ügyleti kamat:
Kezelési díj:

2 000 000 Ft Referencia THM:
0 Ft Törlesztőrészlet:
2 000 000 Ft Futamidő:
9,50 % Törlesztőrészletek összege:
A fizetendő teljes összeg
0 Ft (önrész nélkül):

9,92%
64 065 Ft
36 hónap
2 306 340 Ft
2 306 340 Ft

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1)
bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia
THM értéke 9,92% 2 000 000 Ft; 36 hó.
Hiteligénylést a Magyar Cetelem Zrt-hez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
•
•
•

2010. október 1. és 2020. március 18. között igényelt Cetelem hitelkártyával rendelkezik
Cetelem hitelkártyáján rendelkezik az Áruhitel expressz igényléséhez szükséges felhasználható hitelkerettel
Főkártya birtokos

Késedelmes törlesztés esetén az esedékes törlesztőrészlet összegével a Magyar Cetelem Zrt. jogosult a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret
terhére az esedékessé vált törlesztőrészletet jóváírni. A jóváírt összeggel a Cetelem kártyához kapcsolódó felhasználható hitelkeret csökken, és a
tartozás után a Magyar Cetelem Zrt. jogosult az adott kártyatípusra vonatkozó Hirdetményben meghatározott kamatot, díjakat felszámolni.
További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben:https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt.
A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A megállapodás létrejöttének feltétele a
nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.
Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz!
Érvényes: 2020. július 6. napjától visszavonásig.

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

