
 

Magyar Cetelem Zrt. – 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. – Levélcím: 1384 Budapest, Pf. 745, - Ügyfélszolgálat: (36 1) 458-6070 – 
www.cetelem.hu – Cégjegyzékszám: 01-10-043269 – Adószám: 12201923-1-44 

 

Hitelkártya igénylési kondícióinak változása - kiegészítő hirdetmény 

A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hitelkártya 
igénylésre vonatkozó kondícióiról  

 
 
A Bank tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a Bank kereskedelmi partnereinél (Üzletekben) igényelhető Hitelkártyához 
szükséges dokumentumok a következő pontnak megfelelően módosulnak. 
 

 A 2017. április 5-e után igényelt Hitelkártyák esetében 2019. november 7-től az alábbi igénylési feltételek 
alkalmazandóak: 
 

 
 

 
 
 

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 
Érvényes: 2019.november 7-től visszavonásig. 

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

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

Érvényes adóigazolvány

Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt 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.

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 a tartózkodási helye/helyük címére szól.

Munkáltatói igazolás 

nélküli konstrukció - 

a Bank kereskedelmi 

partnereinél 

(üzletekben) - 

igényelt Hitelkártya 

esetén

Azon fizetési számla (bankszámla) utolsó, három havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött, minimum 

3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható 

módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a tartózkodási helye/helyük címére szól.

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

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 ögyfél 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

Főkártyabirtokossal egy háztartásban élő házastárs vagy élettárs, 

18 év feletti életkor

Magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosságot igazoló okmány és lakcímkártya

Érvényes adóigazolvány

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.

Főkártyabirtokos és Adóstárs- Társkártyabirtokos hitelkártya igényléséhez szükséges dokumentumok

A hiteligénylővel szembeni legfontosabb elvárások

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Egyéb dokumentum

Lakcímet igazoló okmányok

Egyéb dokumentum

Társkártya igénylés feltételei

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.

Ha Ön vállalkozó vagy őstermelő

Ha Ön nyugdíjas

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

Társkártya igénylővel szembeni legfontosabb elvárások

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Jövedelmet igazoló 

okmányok

Ha Ön munkavállaló


