
 
STANDARD / 828 

„JOKER24” HIRDETMÉNY 
A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cetelem MasterCard hitelkártyával POS terminálon végzett 

tranzakciók alapján fennálló kölcsöntartozás határozott idő alatt való törlesztésének feltételeiről 
 
hitelösszeg : 30.000,-Ft – 1.000.000,- Ft-ig 
futamidő: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 hónap 
önrész nagysága: 0 Ft 
    
törlesztés esedékessége:  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  
késedelmi kamat: a lejárt tartozás után évi 35% 
adósságkezelési díj:          a.) 525 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg 

         b.) 3.700 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja. 
Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult 
az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, 
ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik. 
 
Kezelési költséget és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Bank Zrt. nem számít fel. 
prolongálási költség: a prolongált összeg 5%-a (a szerződés feltételei szerint) 
követeléskezelés költsége: a lejárt követelés 5%-a (a szerződés feltételei szerint) 
diszkontálási költség (előtörlesztés esetén): 0 Ft 
 
hiteltermék: 

 Futamidő: Kamatozás: Éves ügyleti kamat: THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. 
(III.25.) Korm.rendelet): 

H6-48 6 - 48 hónap fix 25,00% 28,07% 
 
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:  500 000 Ft Referencia THM: 28, 07%
Önrész:  0 Ft Törlesztőrészlet: 19 879 Ft
Hitelösszeg: 500 000 Ft Futamidő: 36 hónap
Rögzített éves ügyleti kamat: 25.00% Törlesztőrészletek összege: 715 644 Ft

Kezelési költség: 0 Ft 
A fizetendő teljes összeg 
(önrész nélkül):  715 644 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 28, 07% 
500.000 Ft; 36 hó.   
 
 
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek: 
• Cetelem MasterCard hitelkártyával rendelkezik, melynek a szerződés aláírásának a dátuma 2010. szeptember 30.-a utáni 
• Főkártya birtokos 
• A vásárlás összege minimum 30 000 Ft 
• Az átalakítás a vásárlástól számított 24 órán belül lehetséges a (061) 458 6070-es telefonszámon. Az átalakított tranzakció konstrukciójáról 

az átalakítást követően írásos értesítést küldünk.  
• Utólagos átalakításra nincsen lehetőség a virtuális kártyával végzett tranzakció esetén, valamint a  Magyar Cetelem Bank Zrt. közvetítőinél 

a Bank saját informatikai rendszerén végzett közvetlen autorizáció esetén.  
 
 
 
Egyéb információért forduljon a (061) 458 6070-es telefonszámon munkatársainkhoz! 
 
 
Érvényes: 2013. február 1-től visszavonásig, 
egyidejűleg a 2012. augusztus 23-tól érvényes hirdetmény hatályát veszti. 
 

      
 

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 


