„Cetelem Joker Részletfizetés” Hirdetmény
a Cetelem MasterCard hitelkártyával POS terminálon végzett tranzakciók alapján fennálló
kölcsöntartozás határozott idő alatt történő visszafizetésének feltételeiről
A Cetelem Joker Részletfizetés segítségével a Főkártyabirtokosok vagy Adóstárs-Társkártyabirtokosok
(a továbbiakban Kártyabirtokos) a Bank által kibocsátott MasterCard hitelkártyák Általános Szerződési
Feltételei (ÁSZF) 1.10. e) pontja alapján a hitelkártyán rendelkezésre álló hitelkeret terhére igénybe
vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére, valamint kis összegű kölcsön igénybevételére
adhatnak megbízást, úgy, hogy a kölcsön összegét havonta egyenlő összegű – mind az esedékes tőke-,
mind pedig az esedékes kamat- és díjtartozást tartalmazó – törlesztő részletekben fizethetik vissza, a
jelen Hirdetményben meghatározott feltételekkel.
Cetelem Joker Részletfizetést azon Kártyabirtokosok vehetik igénybe, akik megfelelnek az alábbi
feltételeknek:
 A hitelkártya szerződés 2010. szeptember 30-a* után került aláírásra
 A Kártyabirtokos a Mastercard Részletfizetés logóval ellátott magyarországi elfogadó helyeken
vagy online kereskedőknél (webshopokban) sikeres vásárlási tranzakciót hajt végre, melynek
összege meghaladja a 20 000 Ft-ot.
 A Kártyabirtokos a kölcsöntartozás határozott idő alatt történő visszafizetésére a vásárlással
egyidejűleg a POS berendezésen keresztül vagy a vásárlás időpontját követő munkanapon
(hétfőtől péntekig 8:30-17:00 óráig) a Bank ügyfélszolgálatán a 06 (1) 458-6070-es
telefonszámon keresztül megbízást ad.
* A 2010. szeptember 30-a előtt kötött hitelkártya szerződések esetén, új szerződés megkötését
követően van lehetőség a Cetelem Joker Részletfizetés szolgáltatás igénybevételére. Az ezzel
kapcsolatos részletekről az ügyfél a 06 (1) 458-6070-es telefonszámon kaphat tájékoztatást.
Éves ügyleti kamat:
POS berendezésen keresztül adott megbízás
Futamidő
3 hó
5 hó
10 hó

Hitelösszeg :
Önerő nagysága:
Kezelési költség:
Hitelbírálati díj:

Éves ügyleti kamat
0,0%
13,97%
13,97%

THM
0,0%
14,90%
14,90%

20 000 Ft – 1 000 000Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Első törlesztés esedékessége:
Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási 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 készpénz átutalási
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).
Az első törlesztést követően minden további törlesztés esedékessége:
 postai csekkel vagy banki átutalással történő fizetés esetén: minden naptári hónap 7. napján;
 csoportos beszedési megbízás útján történő fizetés esetén: minden naptári hónap 9. napján;
 csoportos beszedési megbízással törlesztő nyugdíjasok esetében: a nyugdíj jóváírásának napján;
 amennyiben a fentiek szerint meghatározott esedékességi dátum munkaszüneti napra esik,
úgy a törlesztő részlet megfizetése a következő munkanapon válik esedékessé.
Ha a Kártyabirtokos meghatározott törlesztő részlet teljesítésével késedelembe esik, az ÁSZF 4.15.4.
pontja alapján a Bank jogosult az esedékes törlesztő részlet összegével a rendelkezésre álló hitelkeretet
megterhelni. A megterhelt összeggel a felhasználható hitelkeret csökken és a tartozás után a Bank
jogosult a hitelkártya szerződés szerinti kamatot, késedelmi kamatot és díjat felszámítani, valamint ha az
ÁSZF 8.6. pontban foglalt feltételek fennállnak, a hitelkeretet felfüggeszteni.

Kamatszámítás módja:

tőke x éves kamatláb x naptári nap
36000

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 az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot
nem haladja meg („késedelmi díj”)
b) 3.825 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot 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 Bank nem számít fel.
prolongálási költség:
követeléskezelés költsége:
diszkontálási költség
(előtörlesztés esetén):

a prolongált összeg 5%-a (a szerződés feltételei szerint)
a lejárt követelés 5%-a (a szerződés feltételei szerint)
0 Ft

Egyéb rendelkezések




A Kártyabirtokos a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül díjmentesen kezdeményezheti a
Cetelem Joker Részletfizetés szolgáltatás POS berendezésen keresztüli megjelenésének a
bekapcsolását, illetve kikapcsolását. A szolgáltatás kikapcsolása nem befolyásolja a korábban
megadott megbízások alapján történő részletfizetések törlesztésének feltételeit.
A POS berendezésen keresztül megadott Cetelem Joker Részletfizetés megbízástól történő
elállásra a vásárlás időpontját követő munkanapon (hétfőtől péntekig 8:30-17:00 óráig) a Bank
telefonos ügyfélszolgálatán a 06 (1) 458-6070-es telefonszámon keresztül van lehetőség. A






szolgáltatástól történő elállás esetén a felhasznált hitelösszeget a Kártyabirtokos az ÁSZF 5.
pontjának megfelelően köteles megfizetni.
Cetelem Joker Részletfizetés megbízás adására nincsen lehetőség a Magyar Cetelem Zrt.
közvetítőinél, a Bank saját informatikai rendszerén végzett közvetlen autorizáció esetén.
A kereskedő partnereknél előforduló technikai hibákért és ebből adódóan a Cetelem Joker
Részletfizetés szolgáltatás elérhetetlenné válásáért a Bank felelősséget nem vállal.
Cetelem Joker Részletfizetés választása esetén pénzvisszatérítéssel járó kedvezményben az
adott tranzakciót illetően a Kártyabirtokos nem részesül.
A Cetelem Joker Részletfizetés POS terminálon forintban indított vásárlási tranzakciókra
vehető igénybe, webshop-on keresztül történő vásárlásnál, a vásárlással egyidejűleg pedig
azon kereskedőknél, melyek magyarországi elfogadó kóddal rendelkeznek.

A Cetelem Hitelkártya Hirdetmény,és a Bank által kibocsátott MasterCard Hitelkártyák Általános
Szerződési Feltételei (ÁSZF) a www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon keresztül érhetőek el.
Az előzetes, körültekintő tájékozódás csökkentheti a túlzott eladósodás veszélyét. A túlzott eladósodás
komoly pénzügyi nehézséget okozhat Önnek és közvetlen környezetének. A hitelfelvétel előtt
tájékozódjon a feltételekről és gondolja át a kockázatokat!
Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:

Vételár:
Önrész:
Hitelösszeg:
Rögzített éves ügyleti kamat:
Kezelési költség:

500 000 Ft
0 Ft
500 000 Ft
13,97%

Referencia THM:
Törlesztőrészlet:
Futamidő:
Törlesztőrészletek összege:
A fizetendő teljes összeg
0 Ft (önrész nélkül):

14,90%
53 257 Ft
10 hónap
532 570 Ft
532 570 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 10 hónapos futamidő esetén a THM meghatározása a Korm.
rendeletben meghatározott feltételekhez legközelebb álló összeg és futamidő alapulvételével, a 9. § (3)
bekezdése szerint került megállapításra.

Érvényes: 2020. november 26. napjától visszavonásig.
2020. november 26. napjától a 2020. január 1-től hatályos „JOKER24” Hirdetmény visszavonásra
kerül és új hiteligénylésre kizárólag jelen hirdetmény feltételei szerint van lehetőség.
Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

