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Személyi kölcsön kedvezménnyel

Szeretné még idén megvalósítani terveit? 
Válassza a Cetelem, kifejezetten a szakszervezet tagjai számára kialakított 
szabad felhasználású személyi kölcsönét kedvezményes kamattal! 
A szakszervezeti tagság az érvényes tagkártya másolatával igazolható.
Igényeljen legalább 2 000 000 Ft-ot 2018. szeptember 15-ig, 
és 15 000 Ft értékű Erzsébet ajándékutalványt adunk hitele mellé!

Igényeljen hitelt most kedvezménnyel!

Promóció érvényességi ideje: 2018. augusztus 15–2018. szeptember 15.

Részletes feltételek a levél hátoldalán! 

Kedvező, 5,90%-os kamat, 6,06%-os THM,

folyósítási díj 0 Ft,

bármilyen hitelcélra, szabadon felhasználható,

bankváltás nélkül,

15 000 Ft értékű Erzsébet ajándékutalvány.

Miért érdemes ajánlatunkat választania?

www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat(06 1) 336–9944



*Az 5,90% kamat 400 000–9 900 000 Ft és 24–84 hónap esetén valamennyi ügyfélminősítésnél elérhető. A Bank korlátlan, díjmentes előtörlesztési lehe-        
tőséget, valamint 12 havonta egyszer díjmentes halasztási lehetőséget biztosít az ügyfelei részére. További részletek és feltételek megtalálhatóak a Cetelem 
Szabadfelhasználású kölcsönre vonatkozó Hirdetményében (érvényességi ideje 2018. 05. 25-től visszavonásig) a www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat 
weboldalon, illetve a vonatkozó ÁSZF-ben. 
A promóció érvényességi ideje 2018. augusztus 15. – 2018. szeptember 15. A promóció részletes feltételeit tartalmazó Promóciós Szabályzat a 
www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat  weboldalon található.
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!
Bankunktól kapott kereskedelmi célú tájékoztatás küldését a következő elérhetőségeken mondhatja le: www.cetelem.hu/kapcsolat, vagy levél útján a 
Magyar Cetelem Zrt. 1384 Budapest, Pf. 745 címen. Kérjük, hogy a lemondás kérése mellett ügyfélazonosítóját is adja meg!

Referencia THM: 6,06% (3 000 000 Ft; 60 hó)

Reprezentatív példa az eltérő feltételű hiteltermékek közötti összehasonlítás céljából

Kamat

5,90%

Havi törlesztő

59 262 Ft

THM

6,06%

Hitelösszeg

3 000 000 Ft

Teljes vissza-
fizetendő összeg

3 555 720 Ft

Folyósítási díj

0%

Futamidő

60 hó

A hiteligénylés folyamata

Hívja tanácsadónkat
a (06 1) 336-9944-es

telefonszámon!

Azonnal előzetes
bírálatot adunk.

Pozitív bírálat esetén 
3 munkanapon belül 

bankszámlájára utaljuk 
a hitelösszeget.

A szerződéskötéshez
szükséges 

dokumentumokat 
e-mailen vagy postán

küldjük el.

A végleges bírálat 
az aláírt szerződés 

és a kért dokumentumok
beérkezése után történik,

melynek eredményéről
tájékoztatást küldünk
SMS-ben és levélben.

 A 15 000 Ft értékű  Erzsébet utalvány feltételei

Igényeljen legalább 2 millió forint összegű kölcsönt 2018. szeptember 15-ig! 

Válassza a csoportos beszedési megbízást fizetési módnak!

Regisztráljon a Cetelem NetBankba legkésőbb 2018. szeptember 15-ig!

Járuljon hozzá a kereskedelmi ajánlatok (SMS, e-mail, levél) 

fogadásához legkésőbb 2018. szeptember 15-ig!

Járuljon hozzá 2018. szeptember 15-ig, hogy személyre szóló 

üzenetek és ajánlatok készítése és megküldése céljából 

személyes, illetve pénzügyi viselkedésére és tartózkodási helyére 

vonatkozó adatait számítógépen tároljuk, és automatizált módon 

feldolgozzuk (profilozás).

Sikeres hitelbírálat.

Az összes feltétel teljesülése esetén az utalványt

2018. október 31-ig juttatjuk el postai úton.


