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HIRDETMÉNY 

A Magyar Cetelem Bank Zártkör�en M�köd� Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról 
a Hurom Hungary Kft. web áruházában 2019. június 10. és 2019. december 31. között benyújtott hitelkérelmek esetén 

(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció, a Hurom H-100 gyümölcsprésre) 

hitelösszeg : 25.000 Ft – 2.000.000 Ft-ig 
futamid�: 6 hónap 
önrész nagysága: a vételár függvényében 
 200.000 Ft-ig    önrész befizetése nélkül 
 200.001 Ft-tól 300.000 Ft-ig   minimum a vételár 10%-a 
 300.001 Ft-tól    minimum a vételár 20%-a  
törlesztés esedékessége: Az els� törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön 

folyósítását követ� hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követ� hónap 9. napja, 
nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következ� hónap 
7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a 
folyósítást követ� második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, 
nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja. 

törlesztés módja készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. 
Bankszámlakivonattal történ� jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy 
banki átutalás. 

kamatszámítás módja: t�ke x éves kamatláb x naptári nap 
   36000  
késedelmi kamat: a lejárt tartozás után évi:3% 
adósságkezelési díj:          a.) 525 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg 

         b.) 3.700 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy 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 futamid� alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követ�en, 
ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik. 
Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel. 
prolongálási díj: 1.500 Ft 
követeléskezelési díj: 10.000 Ft 
pénztári készpénz befizetési díj: 300 Ft 
el�törlesztési díj:  
• Díjmentes amennyiben az el�törleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.  
• Az el�törleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az el�törlesztés id�pontja és a hitel szerz�dés szerinti lejáratának id�pontja közötti id�tartam az 1 

évet meghaladja. 
• Az el�törleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az el�törlesztés id�pontja és a hitel szerz�dés szerinti lejáratának id�pontja közötti id�tartam az 

1 évet nem haladja meg 
• Az el�törlesztési díj nem haladhatja meg az el�törlesztés id�pontja és a hitel szerz�dés szerinti lejáratának id�pontja közötti id�tartamra 

fizetend� hitelkamat összegét. 
hiteltermék: 

 Futamid�: Kamatozás: Éves ügyleti kamat: THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. 
(III.25.) Korm.rendelet): 

H6 6 hónap fix 0% 0% 

A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást - annak hatályossá válását megel�z� legalább 60 nappal - Hirdetményben teszi közzé. 

Reprezentatív példa a különböz� hiteltípusok összehasonlítása céljából: 

Vételár:  2 500 000 Ft Referencia THM: 0%

Önrész:  500 000 Ft Törleszt�részlet: 333 333 Ft

Hitelösszeg: 2 000 000 Ft Futamid�: 6 hónap

Rögzített éves ügyleti kamat: 0% Törleszt�részletek összege: 2 000 000 Ft

Kezelési díj: 0 Ft 
A fizetend� teljes összeg 
(önrész nélkül):  2 000 000 Ft

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételér�l szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) 
bekezdését�l eltér�en, a hiteltípusra elérhet�, megjelölt hitelösszeg és futamid� figyelembevételével került meghatározásra. A referencia 
THM értéke 0% 2.000.000 Ft; 6 hó.   

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, 
akik megfelelnek az alábbi követelményeknek 

• természetes személy 
• 18. életévét betöltötte 
• Magyarországon lev� állandó lakcím 
• igazolt, rendszeres jövedelem 
• tartózkodási címen, vezetékes telefonon vagy el�fizetéses mobiltelefonon való 
közvetlen elérhet�ség 
• munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való 
közvetlen elérhet�ség 
• aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaid� vagy felmondás alatt 
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A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszer� tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt. 

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellen�rzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok: 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló 
okmányok 

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes 
személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezet�i engedély 
és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya. 

Egyéb dokumentum Érvényes adóigazolvány 

Lakcímet igazoló egyéb okmányok 

Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló 
bankszámlakivonat vagy vezetékes, vagy el�fizetéses mobil telefonszámla, illetve ezek 
hiányában gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-h�-, közös költség-, vagy vezetékes 
internetszámla. (A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata) 

Jövedelmet igazoló 
okmányok 

Ha Ön munkavállaló 

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, 
határozatlan idej� vagy legalább a futamid�vel megegyez� határozott idej� munkaviszonyról 
szóló munkáltatói igazolás. (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar 
Cetelem Zrt. formanyomtatványán szerepl� adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) 

Ha Ön vállalkozó 
Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezet�je, 
egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó 
jövedelemigazolás. 

Ha Ön �stermel� �stermel�k esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás. 

Ha Ön nyugdíjas 

Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi 
kivonata, amely a hiteligényl� nyugdíját jogcímében és összegszer�ségében is 
megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél 
házastársával közös névre szól, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesít� a nyugdíj 
összegér�l. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs 
ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamid�vel megegyez�
id�re szóló ellátás megállapítását tartalmazza. 

Bankszámláról történ� teljesítés esetén 
Azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligényl� határozatlan id�re szóló 
felhatalmazást ad csoportos beszedésre. 

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi 
mérlegelés alapján dönt a hitelképességr�l. 

Munkáltató igazolás hiányában - a Bank döntését�l függ�en - a hitelbírálatnál szükséges adatok ellen�rzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok: 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló 
okmányok 

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes 
személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezet�i engedély és 
lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya. 

Egyéb dokumentum Érvényes adóigazolvány 

Jövedelmet igazoló okmányok 

Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligényl� aktív 
munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszer�ségében 
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. 

  
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági 
társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezet�je, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult 
hiteligénylésre. 

A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok 
pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerz�dés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum 
benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. 

Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz! 

Érvényes: 2019. június 10. napjától 2019. december 31. napjáig. 

Magyar Cetelem Bank Zártkör�en M�köd� Részvénytársaság  
  


