Üzlet neve:

Engedélyezési szám:

Fogyasztási kölcsönszerződés
CETELEM MASTERCARD HITELKÁRTYA KIBOCSÁTÁSSAL

ADÓS (HITELKÁRTYABIRTOKOS) SZEMÉLYES ADATAI
Családi név:
Utónév:
Születési idő:
Születési hely:
Állandó lakcím
Tartózkodási cím:
Személyazonosító
Személyazonosító
okmány típusa:
okmány száma:
ADÓSTÁRS SZEMÉLYES ADATAI
Családi név:
Születési idő:
Személyazonosító
okmány típusa:

Születési név:
Anyja neve:

Utónév:
Születési hely:
Személyazonosító
okmány száma:

Születési név:
Anyja neve:

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELTÉTELEI
Jelen kölcsönszerződés a következő, Ön által megvásárolt termék(ek), illetve szolgáltatás(ok) finanszírozására szolgál:
Vásárolt áru:
Vételár:
Önrész:
Hitelösszeg:
Kezelési díj:
Éves ügyleti kamat:
THM
(Teljes Hiteldíj Mutató):
Futamidő:
Törlesztőrészletek száma:
Fizetési mód:
A fogyasztási kölcsönszerződéshez kérek hitelfedezeti biztosítást:
Igen Nem
Első esedékesség dátuma:

Biztosítás havi díja:

Havi törlesztőrészlet:
Fizetendő teljes összeg
(önrész nélkül):
A fizetendő teljes összeg nem
tartalmazza a hitelfedezeti biztosítást
A havi törlesztőrészlet biztosítással:
A kölcsönszerződés FIX kamatozású

CETELEM HITELKÁRTYA SZERZŐDÉS FELTÉTELEI
Hitelkártya típusa:
Engedélyezett hitelkeret:
Szerződés tartama:
A megújuló hitelkeret fixkamatozású, a havi ügyleti
kamat:
Kezelési költség:
A havi törlesztőrészlet az igényelt hitelkeret
-a.

Igényelt hitelkeret:
THM (Teljes Hiteldíj Mutató):
Fizetési mód: átutalás

Tudomásul veszem, hogy a Magyar Cetelem Bank Zrt. – amennyiben a biztosítási feltételeknek megfelelek hitelfedezeti biztosítással kibocsátott Cetelem MasterCard hitelkártyát abban az esetben küldi meg
részemre az első esedékességtől számított 12 hónapon belül, ha a hitelbírálati feltételeknek megfelelek, a vizsgált időszakban a fenti engedélyezési számú fogyasztási kölcsönszerződés törlesztését késedelem
nélkül teljesítettem, és amennyiben ezen időszak alatt semminemű késedelem (szerződésszegés) nem merült fel részemről a Magyar Cetelem Bank Zrt.-vel kötött bármely más kölcsönszerződés alapján.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Cetelem hitelkártya-szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Magyar Cetelem Bank Zrt. a Cetelem MasterCard hitelkártyát részemre, a fenti feltételek teljesülése
esetén kibocsássa. Tudomásul veszem, hogy a Cetelem MasterCard hitelkártya fentiek szerinti kibocsátását megelőzően a felek közös megegyezéssel megállapodhatnak az engedélyezett hitelkeret összegének
módosításában, amit a Magyar Cetelem Bank Zrt. írásban igazol vissza. Amennyiben a fenti feltételeknek nem felelek meg, vagy bármilyen összegű fizetési késedelem merül fel a Magyar Cetelem Bank Zrt. felé
fennálló bármely kötelezettségem alapján, úgy a jelen Cetelem MasterCard hitelkártya szerződés a hitelkártya kibocsátása nélkül megszűnik.
A hitelfedezeti biztosítás havi díja:
5/B/2014 Cetelem és 5/É/2014 Cetelem számú csoportos biztosítási szerződések:
• a fennálló hiteltartozás 0,890%-a.
• Öregségi nyugdíjas esetén a fennálló hiteltartozás 0,421%-a.
7/É/2014 Cetelem számú csoportos biztosítási szerződés (a csatlakozás időpontjában 65 és 75 év közötti, vagy rokkantsági ellátásban részesülő biztosított): 0,783%
A havi törlesztések esedékessége, készpénzátutalási megbízással (postai csekk) vagy banki átutalással minden hónap 7. napja. Csoportos beszedési megbízás esetén minden hónap 9. napja, csoportos
beszedési megbízással teljesítő nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja.
Alulírott adós (adóstárs) polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Fogyasztási Kölcsönszerződés, a Magyar Cetelem Bank Zrt. által kibocsátott Cetelem MasterCard Hitelkártyák Általános
Szerződési Feltételeit, a Bank Általános, Hitel, Bankkártya Üzletszabályzatának és Hirdetményeinek feltételeit ismerem, és magamra nézve kötelezőnek tekintem, valamint elismerem, hogy a szerződés egy
eredeti példányát átvettem. Jelen szerződés aláírásával a Fogyasztási Kölcsön Általános Szerződési Feltételei 9. pontjában, illetve a Magyar Cetelem Bank Zrt. által kibocsátott Cetelem MasterCard Hitelkártyák
Általános Szerződési Feltételei 7.3.-7.6. pontjaiban kapott tájékoztatás alapján beleegyezésem adom, hogy a Bank a jelen szerződés tárgyát képező hitelügyletével kapcsolatos – saját személyemre és/vagy a
hitelkártyámra vonatkozó – információkat megismerje, azokat felhasználja, a Fogyasztási Kölcsön Szerződés Feltételei 9.1.. pontjában és a Magyar Cetelem Bank Zrt. által kibocsátott Cetelem MasterCard
Hitelkártya Szerződés Általános Feltételei 7.5. pontjában feltüntetett célra. A Hirdetményben kapott tájékoztatás szerint tudomásul veszem, hogy a 2011. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az ott
előírt esetekben, a Bank a törvény által meghatározott referencia adatokat továbbítja a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére adatkezelés és nyilvántartás céljára. A
szerződés aláírásával igazolom, hogy a részemre nyújtott tájékoztatást a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat
csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, valamint arról, hogy adataim a Hirdetménynek megfelelően átadásra kerülnek, illetve átadásra kerülhetnek, tudomásul vettem. Tudomásul veszem
továbbá , a Magyar Cetelem Bank Zrt. által kibocsátott Cetelem MasterCard Hitelkártyák Általános Szerződési Feltételei 6.3. pontjaira, az Általános Üzletszabályzat I.1.9., I.1.10., VI.3. pontjaira, a Bankkártya
Üzletszabályzat 2.8., 10.1. pontjaira, a Hitel Üzletszabályzat 6.1. pontjaira való külön tájékoztatást és elfogadom, hogy azok a szerződés részét képezik. Megismertem és kifejezetten elfogadom, az általam
igényelt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó, a Hirdetményben, illetve a szerződésben – ideértve az általános szerződési feltételeket is – szereplő valamennyi kamat, költség- és díjtételt.
Tudomásul veszem, hogy az alábbi nyilatkozatok csak csoportos hitelfedezeti biztosítás választása esetén érvényesek. A Magyar Cetelem Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ügyfele (Adós/Főkártyabirtokos)
amennyiben az alább felsorolt biztosítások bármelyikét igénybe veszi, a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg a következő nyilatkozatokat teszi:
Alulírott
1. Elfogadom az egyrészről a Bank mint szerződő, másrészről a CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. (továbbiakban együttesen: Biztosítók) között létrejött (1) csoportos hitelfedezeti
biztosítások (5/B/2014 Cetelem számú és 5/É/2014 Cetelem számú csoportos biztosítási szerződések, vagy - ha 65 és 75 év közötti vagy rokkantsági ellátásban részesülök - a 7/É/2014 Cetelem számú
csoportos hitelfedezeti életbiztosítás) feltételeit, hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítók kockázatviselése rám kiterjedjen, az alább megjelölt csoportos biztosítási szerződés(ek)hez mint biztosított
csatlakozok.
2. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy (i) az 5/B/2014 Cetelem, 5/É/2014 Cetelem és 7/É/2014 Cetelem számú csoportos biztosítási szerződések (a továbbiakban: csoportos biztosítási szerződések) a
Bankot jelölik meg kedvezményezettként a fennálló tartozás megfizetése, valamint a havi törlesztőrészletek meghatározott ideig történő fizetése tekintetében, (ii) nem illet meg annak a joga, hogy a fent
megjelölt csoportos biztosítási szerződésekbe szerződő félként belépjek és így a vonatkozó csoportos biztosítási szerződést alakítsam.
3. Vállalom, hogy a jelen csatlakozási nyilatkozat alapján létrejövő biztosítási jogviszony(ok)ra vonatkozó, alább megjelölt biztosítási díja(ka)t megfizetem, ezzel együtt a jelen nyilatkozat aláírásával
felhatalmazom a Bankot arra, hogy a csoportos biztosítás(ok) díját a havi törlesztőrészletekkel együtt tőlem beszedje és a beszedett díjat a Biztosítók részére átutalja.
4. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy:
4.1.
a Biztosítók kockázatviselése - egyebek között – nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (a továbbiakban
együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről tudomással
bírtam, továbbá tudomásul veszem, hogy, ez alól kivételt képez a Cetelem hitelkártyához kapcsolódó keresőképtelenségi kockázat, amely esetében a Biztosító kockázatviselése abban az esetben
nem terjed ki a kockázatviselés kezdetekor már meglévő betegséggel és ezek következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre, ha a meglévő betegségről a kockázatviselés kezdetét
megelőző egy évben szerzetem tudomást,
4.2.
a munkanélküliségre vonatkozó biztosítás - egyebek között – nem terjed ki (1) a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra, (2) a munkaviszony közös megegyezéssel történő
megszűnésére, kivéve ha az erről szóló megállapodásban kifejezetten megemlítésre kerül, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére (i) a munkáltatónál történt
átszervezés, alkalmazotti létszámcsökkentés, vagy (ii) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy (iii) a munkavállaló tartós keresőképtelensége miatt került sor,
4.3.
a biztosításból eredő igények a követelés esedékessé válásától számított 2 év elteltével elévülnek.
5. Hozzájárulok ahhoz, hogy:
5.1.
Bank a banktitok körébe tartozó adatokat a Csoportos biztosítási szerződésekhez való csatlakozás, a rám vonatkozó biztosítás állományban tartása, valamint az esetleges biztosítási szolgáltatások
teljesítése céljából a Biztosítóknak átadja ezen célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges körben és ideig,
5.2.
a Biztosítók a személyes adataimat, a kölcsönszerződéssel kapcsolatos adataimat, valamint a Csoportos Biztosítási Szerződésekből származó követelések megítélésével közvetlenül összefüggő,
ahhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat a Csoportos biztosítási szerződésekhez való csatlakozás, a rám vonatkozó biztosítás állományban tartása, valamint az esetleges biztosítási
szolgáltatások teljesítése céljából kezeljék, valamint egymásnak átadják.
5.3.
A Biztosító részére a jelen biztosítással kapcsolatos informatikai háttérszolgáltatást kiszervezett tevékenységként nyújtó szolgáltató(k) (az erre vonatkozó adatokat ld. a Biztosító honlapján:
www.bnpparibascardif.hu) mint adatfeldolgozó(k) a biztosítási szerződés létrejötte, módosítása, állományban tartása, a biztosítási szerződésből származó követelések nyomon követése,
megítélése, és az esetleges biztosítási szolgáltatás(ok) teljesítése céljából nyilvántartsák, valamint kezeljék a biztosítási jogviszony megszűnését követő 5 évig.
6. Kijelentem, hogy (i) a jelen csatlakozási nyilatkozat aláírása előtt a Banktól, mint szerződőtől a Bit. 152.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tájékoztatást kaptam a biztosító és biztosításközvetítő
főbb adatairól és a biztosítási szerződés jellemzőiről, (ii) a vonatkozó biztosítási szerződési feltételeket megismertem, (iii) a biztosítási terméktájékoztatót átvettem és mindezeket aláírásommal igazolom.
A Biztosítók tájékoztatják a Biztosítottat, hogy a vonatkozó csoportos biztosítási szerződés(ek) kapcsán tudomásukra jutott adatokat a Bit. 135-143. §- alapján biztosítási titokként kezelik. Az ezzel kapcsolatos
részletes tudnivalókat a vonatkozó Általános Biztosítási Feltételek végén található „Adatvédelmi tájékoztató” rész tartalmazza.

Dátum: ______________

Adós aláírása:

__________________________

Adóstárs aláírása:

________________________________

A Magyar Cetelem Bank Zrt. Képviselői:

Szabó Péter
igazgatósági tag

Balázs Péter
igazgatósági tag

