
 
 

2020. november 6-tól igényelt hitelkártyákra vonatkozólag 
 

Kártya típusa 
Cetelem Hitelkártya 

Unembossed 
Cetelem Klubkártya 

Standard 

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

38,10% 

A vásárlás napjától függően 375 000 Ft figyelembevételével. Az itt feltűntetett THM érték vásárlási tranzakció 
figyelembevételével került kiszámításra.  

Más tranzakciótípus esetén a THM értéke magasabb lehet. 

Kamat: 2,55% / hó (éves szinten: 30,60%) 

Kamatozás: Fix 

Futamidő: Határozatlan idejű 

Havi számlavezetési díj 
1
: 269 Ft 

Postai készpénzátutalási megbízás (postai csekk) díja: 259 Ft/ hó  
Hitelkártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak 

Főkártya éves díja 1: 

3 090 Ft 

Az első díj az első használatot követően, majd az azt követő évek megegyező havában válik esedékessé, 
mindaddig, amíg a hitelkártyaszámlán tartozás áll fenn. 

Társkártya (ideértve az adóstárs részére kibocsátott társkártyát is) 
éves díja 1: 

Első évben 0 Ft 

Második évtől kezdve 2 585 Ft, ami az első használatot követő évek megegyező havában válik esedékessé 
mindaddig, amíg a hitelkártyán tartozás áll fent. 

a.) Abban az esetben, ha a főkártya és a társkártya egyszerre kerül kibocsátásra, az éves díj a 
hitelkártyaszámlán történő első tranzakciót követő első törlesztőrészlettel együtt válik esedékessé, 
függetlenül attól, hogy a tranzakció a fő- vagy a társkártyával történt. 

b.)Abban az esetben, ha a társkártya utólag kerül kibocsátásra és a hitelkártyaszámlán tartozás áll fenn, akkor 

a kibocsátást követő első törlesztőrészlettel együtt válik esedékessé az éves díj. 

c.)Abban az esetben, ha a társkártya kibocsátásakor a hitelkártyaszámlán tartozás nem áll fenn, akkor a 

társkártya éves díja a következő, a hitelkártyaszámlához tartozó bármelyik hitelkártyával végzett 

tranzakciót követő első törlesztőrészlettel együtt válik esedékessé. 

Ezt követő években az éves díj az első esedékesség évének megegyező havában válik esedékessé 

mindaddig, amíg a hitelkártyaszámlán tartozás áll fenn. 

Hitelbírálati díj: 0 Ft / bírálat 

Kártyapótlás díja; letiltási díj; kezelési költség: 0 Ft 

Hitelkártya használatához kapcsolódó díjak 

Vásárlás Cetelem hitelkártya elfogadóhelyen belföldön: 0 Ft 

Vásárlás idegen kereskedőnél POS-en belföldön és külföldön: 0 Ft 

Készpénzfelvétel: belföldön és külföldön a tranzakció összegének 1%-a, de min. 515 Ft 

ATM egyenleg lekérdezés díja: 50 Ft / tranzakció 

Készpénzátutalás: a tranzakció összegének 1%-a, de min. 515 Ft 

Sikertelen tranzakció díja (limittúllépés, fedezethiány): 78 Ft / sikertelen tranzakció 

Egyéb díjak 

Hitelkeret módosítása: 0 Ft 

Késedelmi kamat: 
Éves ügyleti kamat x 1,5 + 3%, maximum a szerződés megkötésének napjának félévet megelőző hónap első 
napján érvényes jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéke.  

Adósságkezelési díj: 

a.) 540 Ft, amennyiben a Kártyabirtokos késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg;  
b.) 3 825 Ft, amennyiben a Kártyabirtokos késedelme a 23 napot meghaladja.  
Az adósságkezelési díjat a Bank jogosult felszámítani, ha a Kártyabirtokos késedelme az 5 napot eléri, vagy 
meghaladja, illetve a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben a 
Kártyabirtokos a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot 
meghaladó késedelembe esik.  

Követeléskezelés költsége A lejárt követelés 5%-a (a szerződés feltételei szerint). 

Prolongálási költség: A prolongált összeg 5%-a (a szerződés feltételei szerint).  

Pénztári befizetés díja: 310 Ft / befizetés 

SMS szolgáltatás díja : 205 Ft / hó 

Tranzakcióhoz kapcsolódó limitek 

Vásárlás Cetelem hitelkártya elfogadóhelyen, átutalás folyószámlára:  Rendelkezésre álló hitelkeret összege. 

Készpénzfelvétel ATM-ből, postai és bankpénztári POS-en:  Rendelkezésre álló hitelkeret összege. 

Egyéb 

Hitelkártya érvényessége: 3 év 

Igényelt hitelkeret mértéke: 
Főkártyabirtokos által meghatározott hitelkeret, mely minimum 50 000 Ft, maximum az engedélyezett 

hitelkeret összege.  

Engedélyezett hitelkeret mértéke: 230 000 Ft – 1 000 000 Ft 

Havi törlesztőrészlet: Igényelt hitelkeret 5, 6, 7, 8, 9, vagy 10%-a.  
 

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

Árfolyam:  Nem forintban történt használat esetén, a tranzakció eredeti devizanemét a nemzetközi kártyaszervezet átváltja az általa alka lmazott 
árfolyamon a Bank elszámoló devizanemére (MasterCard EURO). A Bank a nemzetközi kártyaszervezet által elszámolt devizaösszeget, a 
feldolgozási napon érvényes Magyar Nemzeti Bank 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 követő első esedékességig a számlazárásig végrehajtott vásárlás(ok) összegét visszafizeti, úgy a Bank nem számít fel kamatot a 
vásárlás(ok) összegére. Az egyösszegű visszafizetés elmaradása esetén a Főkártyabirtokos a továbbiakban 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, 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), 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  
 d) Pénztári befizetés 

CETELEM HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY 



 Bankszámlakivonattal történő jövedelemigazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás 

Kamatszámítás módja:  tőke x éves kamatláb x naptári nap 

  36 000 

A Bank 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 SMS szolgáltatás szöveges üzenet küldésére a (06 30) 344-4004-es telefonszámon érhető el. 
A Főkártyabirtokos és Adóstárs-társkártyabirtokos a Bank által megadott telefonszámra küldött SMS üzenetben az alábbi szolgáltatásokra 
jogosult: hitelkeret emelés kérése, SMS szolgáltatás lemondása. Az SMS szolgáltatással rendelkező Főkártyabirtokos a Banktól minden sikeres 
és sikertelen készpénzfelvételről, vásárlásról SMS értesítést kap. 
A Társkártyabirtokos (ha nem Adóstárs-társkártyabirtokos) a Bank által megadott telefonszámra küldött SMS üzenetben az alábbi 
szolgáltatásokra jogosult: társkártyára vonatkozó SMS szolgáltatás lemondása. Az SMS szolgáltatással rendelkező Társkártyabirtokos a Banktól 
minden sikeres és sikertelen készpénzfelvételről, vásárlásról SMS értesítést kap. 
Amennyiben nem kíván a banktól hirdetési célú SMS-t, e-mailt, telefonhívást vagy postai levelet kapni, kérjük ezt a 
www.cetelem.hu/leiratkozas weboldalon, telefonos ügyfélszolgálatunkon a (06 1) 458-6070 számon, vagy levélben a Magyar Cetelem Zrt. 
1384 Budapest Pf.745 címen jelezze. Kérését rövid időn belül feldolgozzuk, és többet nem választjuk ki ilyen típusú hirdetési  célú üzenet 
címzettjeként. Jelzésének elküldése után még előfordulhat, hogy bankunktól korábban előkészített hirdetési célú üzenetet kap.  

Főkártyabirtokos és Adóstárs- Társkártyabirtokos hitelkártya igényléshez szükséges dokumentumok 

A hiteligénylővel szembeni legfontosabb elvárások 

18 év feletti életkor, természetes személy; 
Magyarországon lévő állandó lakcím; igazolt rendszeres jövedelem, tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses 
mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség; munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén telefonon való 
közvetlen elérhetőség; 
Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő, vagy felmondás alatt 

Személyazonosságot 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  

Lakcímet igazoló okmányok  
Két hónapnál nem régebbi, az állandó lakhely, vagy a tartózkodási hely címére szóló eredeti bankszámlakivonat,  
vezetékes - vagy előfizetéses mobiltelefon számla, illetve ezek hiányában gáz- vagy villanyszámla  
A Bank kereskedelmi partnereinél (Üzletekben) igényelt Hitelkártya esetén lakcímet igazoló okmányra nincs szükség  

Jövedelmet 
igazoló 
okmányok  
 

Ha Ön 
munkavállaló 

 

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy még az igénylés 
pillanatában legalább 1 évig tartó határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. 
formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói 
igazolás)  

Munkáltatói igazolás nélküli 
konstrukció esetén  

Azon fizetési számla (bankszámla) utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából 
származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az 
ügyfél saját nevére szóló bankszámlára vagy az ügyfél házastársával közös bankszámlájára, és az állandó lakhelye/helyük, vagy 
tartózkodási helye/helyük címére szól.  

Munkáltatói igazolás nélküli 
konstrukció - a Bank kereskedelmi 
partnereinél (Üzletekben) - igényelt 
Hitelkártya esetén  

Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló 
munkaviszonyából származó jövedelmét, jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az 
ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi 
bankszámlakivonat szükséges.  

Ha Ön vállalkozó vagy őstermelő  
Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi 
vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás. Őstermelők esetében az adóhatóságtól 
származó jövedelemigazolás  

Ha Ön nyugdíjas  

Utolsó nyugdíjszelvény vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját 
jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél 
házastársával közös nevére szól és nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.  
Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill. rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely 
legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza  

Társkártya igényléséhez szükséges dokumentumok - ide nem értve az Adóstárs- Társkártyabirtokos hitelkártya igénylést  

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

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

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 Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről. Munkáltatói igazolás 
nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre. 

 

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

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

1Időlegesen nem kerül felszámításra abban az esetben, ha a hitelkártya számlán az adott díjtétel esedékessé válásának időpontjában fennálló tőketartozás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek 1.10.e) pontjában 
meghatározott tranzakcióból származik. 
 

Érvényes: 2021 január 1-től visszavonásig, egyidejűleg az azonos tárgyú, 2020. november 6. napjától hatályos hirdetmény hatályát veszti.  
  

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

Reprezentatív példa 
Cetelem Hitelkártya és Cetelem Klubkártya esetén 

 

A reprezentatív példa az eltérő feltételű hiteltermékek összehasonlítására, a 2020.11.06-tól igényelt hitelkártyákra érvényes. 

Cetelem hitelkártya  
referencia THM 

38,10% 
(375 000 Ft hitelösszeg 
figyelembevételével) 

Készpénzfelvétel bel- és 
külföldön 

A tranzakció összegének 1%-a, de minimum 515 Ft  

Készpénzátutalás A tranzakció összegének 1%-a, de minimum  515 Ft  

Éves ügyleti kamat: 30,60% 
Sikertelen tranzakció díja 
(limittúllépés, fedezethiány) 

78 Ft / sikertelen tranzakció 

A hitel tejes összege: 375 000 Ft 

Egyéb díjak: 

Havi számlavezetési díj: 269 Ft 
Készpénzátutalási megbízás (postai csekk) befizetés díja: 259 
Ft/ hó 
ATM egyenleg lekérdezés díja: 50 Ft/ alkalom 
SMS szolgáltatás díja: 205 Ft / hó 

Futamidő: Határozatlan idejű 

Havi törlesztőrészlet: Igényelt hitelkeret 5,6,7,8,9, vagy 10%-a 

Főkártya éves díja: 3 090 Ft 

Társkártya éves díja: Az első évben 0 Ft, ezt követően 2 585 Ft 
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