


A hitelkártya a következő tranzakciókra vehető igénybe:
a.) a Kártyabirtokos a Magyar Cetelem Bank Zrt-vel (továbbiakban: Bank) szerződést kötött elfogadóhelyeken írásban megbízást adhat tényleges vásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékének

kiegyenlítésére akár úgy is, hogy a Kártyabirtokos a kölcsön összegét több egyenlő részletben, a szerződésben foglalt kamat, díj és költség feltételekhez képest kedvezőbb feltételekkel, határozott
futamidő alatt fizesse vissza.

b.) a Kártyabirtokos a hitelkártyán szereplő logo-t feltüntető elfogadóhelyeken elektronikus POS berendezésen megbízást adhat áruk és igénybe vett szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére akár úgy
is, hogy a Kártyabirtokos a kölcsön összegét több egyenlő részletben, a szerződésben foglalt kamat, díj és költség feltételekhez képest kedvezőbb feltételekkel, határozott futamidő alatt fizesse vissza.

c.) a Főkártyabirtokos írásban, személyesen vagy – a Bank által meghatározott feltételek mellett – elektronikus úton, illetve telefonon jogosult igényelt hitelkerete mértékéig a Hirdetményben foglalt kor-
látozásokkal átutalási megbízás teljesítését kérni, adott esetben hitelkártyájának bemutatása nélkül is, megjelölt lakossági bankszámlája javára.

d.) a Kártyabirtokos a hitelkártyán szereplő logo-val ellátott ATM berendezésből készpénzt vehet fel.

Hitelkártya használattal kapcsolatos korlátozások: A Cetelem Hitelkártya nem használható szerencsejátékkal, vallási és politikai szervezetekkel kapcsolatos semmilyen tranzakcióra.

Virtuális kártyaszám szolgáltatással kapcsolatos szabályok
Virtuális kártyaszám érvényességi ideje: A virtuális kártyaszámmal lebonyolított első tranzakció, de legfeljebb az igénylést követő 48 óra.
Virtuális kártyaszám használata: Áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése, elektronikus úton az interneten keresztül végrehajtott tranzakciók ellenértékének – a hitelkártya-

számla terhére történő – kiegyenlítésére.
Virtuális kártyaszámmal kapcsolatos
korlátozások: A virtuális kártyaszám nem használható faxon vagy postai úton megrendelt áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, illetve internetes sze-

rencsejátékkal kapcsolatos semmilyen tranzakcióra.

Árfolyam: Nem forintban történt használat esetén, a tranzakció eredeti devizanemét a nemzetközi kártyaszervezet átváltja az általa alkalmazott árfolyamon a Bank
elszámoló devizanemére (MasterCard EUR O). A Bank a nemzetközi kártyaszervezet által elszámolt devizaösszeget, a feldolgozási napon érvényes BNP
Paribas Magyarországi Fióktelepe devizaközép árfolyamán váltja át forintra.

Kamatmentes periódus (egyösszegű fizetési opció): A hitelkártyával végzett minden vásárlási tranzakciónál igénybe vehető az egyösszegű fizetési opció. Amennyiben a Főkártyabirtokos a vásárlást kö-
vető első esedékességig a vásárlás(ok) összegét visszafizeti, úgy a Bank nem számít fel kamatot a vásárlás(ok) összegére. Az egyösszegű visszafizetés elmaradása esetén a Főkártyabirtokos a további-
akban a szerződés szerinti havi törlesztési esedékesség és meghirdetett kamatfeltételek alapján tartozik megfizetni tartozását a mindenkori Hirdetmény feltételeinek megfelelően.

Az első törlesztés esedékessége: Az első törlesztés esedékessége készpénzátutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, cso-
portos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósí-
tása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénzátutalási 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.

A törlesztés módja: a.) Készpénzátutalási megbízás.
b.) Csoportos beszedési megbízás.
c.) Banki átutalás (munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében csak ez a törlesztési mód lehetséges).

Kamatszámítás módja: tőke x éves kamatláb x naptári nap
36 000

A B ank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást – annak hatályossá válását megelőző 15 nappal, kamatot, díjat vagy költséget érintő, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást legalább 60 nappal –
Hirdetményben teszi közzé.

SMS szolgáltatás: Az S MS szolgáltatás szöveges üzenet küldésére a (06 30) 344-4004-es telefonszámon érhető el.
A Főkártyabirtokos a Bank által megadott telefonszámra küldött S MS üzenetben az alábbi szolgáltatásokra jogosult: hitelkártya aktiválás, egyenleg le-
kérdezés, átutalás kérése lakossági folyószámlára, hitelkeret emelés kérése, S MS szolgáltatás lemondása. Az S MS szolgáltatással rendelkező Főkár-
tyabirtokos a Banktól minden sikeres és sikertelen készpénzfelvételről, vásárlásról S MS értesítést kap.
A Társkártyabirtokos a Bank által megadott telefonszámra küldött S MS üzenetben az alábbi szolgáltatásokra jogosult: társkártya aktiválás, egyenleg
lekérdezés, társkártyára vonatkozó S MS szolgáltatás lemondása. Az S MS szolgáltatással rendelkező Társkártyabirtokos a Banktól minden sikeres és
sikertelen készpénzfelvételről, vásárlásról S MS értesítést kap.
A Bank hirdetési célú S MS üzeneteinek küldése levélben, vagy a (06 1) 458-6070-es telefonszámon, a hirdetési célú e-mail üzeneteinek küldése a Bank
által küldött elektronikus levélben meghatározott módon mondható le.

Utazási biztosítás érvényessége: 1 év, amely a hitelkártya éves díjának megfizetését követő nap 0. órájától lép életbe.
Az utazási biztosítás részletes feltételeit a Biztosító által kibocsátott utasbiztosítási tájékoztató tartalmazza, mely a hitelkártya kiküldésével egy időben
kerül kipostázásra a Kártyabirtokos részére, valamint megtekinthető a www.cetelem.hu oldalon.

Utazási biztosítási partnerünk: CHAR TIS Europe S . A. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1088 Budapest, R ákóczi út 1-3., cg. 01-17-000387)

Virtuális kártyaszám szolgáltatás
igényléséhez szükséges elvárások: A virtuális kártyaszám csak a vele azonos hitelkártyaszámlához kapcsolódó bankkártyával együtt érvényes, a bankkártya érvényességének megszűnése

a virtuális kártyaszám érvényességének megszűnését vonja maga után.
S MS szolgáltatás igénybevétele.

A hitelkártya kérelméhez csak a B ank által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelkártya kérelem elbírás feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a hitelkártya szer-
ződés megkötéséhez minden esetben szükséges a B ank által kért összes dokumentum benyújtása. A B ank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Egyéb információért és letiltással kapcsolatban a (06 1) 458-6070-es telefonszámon fordulhat munkatársainkhoz.

* Időlegesen nem kerül felszámításra abban az esetben, ha a hitelkártya számlán az adott díjtétel esedékessé válásának időpontjában fennálló tőketartozás kizárólag az Általános S zerződési Feltételek
1.10.e) pontjában meghatározott tranzakcióból származik.

Érvényes: 2014. július 1-től visszavonásig Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Főkártya igényléséhez szükséges dokumentumok

A hiteligénylővel szembeni legfontosabb elvárások

18 év feletti életkor, természetes személy;
Magyarországon lévő állandó lakcím igazolt rendszeres jövedelem munkahely vagy munkavégzés helyén telefonon való
közvetlen elérhetőség;
Nyugdíjasok, nevelőszülők esetében a lakcímkártyára bejegyzett tartózkodási címen vezetékes telefonon való közvetlen
elérhetőség;
Munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

S zemélyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és
lakcímkártya, vagy új típusú kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya

Egyéb dokumentum Érvényes adóigazolvány

Lakcímet igazoló okmányok
Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló eredeti bankszámlakivonat, vagy
vezetékes telefonszámla, illetve ezek hiányában gáz- vagy villanyszámla

Jövedelmet igazoló
okmányok

Ha Ön munkavállaló

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás
(Bank formanyomtatványa)

Munkáltatói igazolás
nélküli konstrukció
esetén

Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő munkaviszonyából származó
jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél
saját nevére, vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve tartózkodási hely/helyük címére szól, valamint felhatal-
mazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére. (Cetelem Mahagóni MasterCard PayPass Hitelkártyára a munkáltatói
igazolás nélküli konstrukció nem vonatkozik.)

Ha Ön vállalkozó vagy őstermelő
Vállalkozók esetében az adóhatóság jövedelemigazolása, őstermelők esetében őstermelői igazolvány és értékesítési
betétlap, vagy az adóhatóság jövedelemigazolása

Ha Ön nyugdíjas
Utolsó nyugdíjszelvény
Nyugdíj törzslap

Társkártya igényléséhez szükséges dokumentumok

Társkártya igénylővel szembeni legfontosabb elvárások
Főkártyabirtokossal egy háztartásban élő házastárs vagy élettárs,
18 év feletti életkor

S zemélyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok Magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosságot igazoló okmány és lakcímkártya

Egyéb dokumentum Érvényes adóigazolvány

Társkártya igénylés feltételei
A társkártya igénylés elbírálásakor semmiféle fizetési késedelem (szerződésszegés) nem áll fenn a Főkártyabirtokos és
a leendő Társkártyabirtokos Bankkal kötött bármely kölcsönszerződésével kapcsolatban.
A leendő Társkártyabirtokos még nem rendelkezik az igényelt hitelkártya típussal.

A fent felsoroltakon kívül a B ank további dokumentumok becsatolását is kérheti.


