ADÓSSÁGRENDEZŐ KÖLCSÖN

Csökkentse
havi kiadásait!
Cserélje le hiteleit egyetlen,
alacsonyabb kamatú kölcsönre!

Váltsa ki más bankoknál lévő hiteleit Cetelem Adósságrendező Kölcsönnel! Így csökkentheti
törlesztőrészleteit, havonta elég egy törlesztést ﬁzetnie, sőt, ránk bízhatja a csoportos beszedési
megbízás intézését is!

A Cetelem Adósságrendező Kölcsön előnyei:
• Átláthatóbb kiadások
• Futamidő végéig ﬁx kamat és törlesztőrészlet
• Díjmentes elő- és végtörlesztés
• Online ügyintézés, biztonságosan az otthonából

Hívjon minket, és kiszámoljuk mennyit spórolhat
havonta adósságrendező kölcsönünkkel!
(06 1) 336-9944

www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat

A HITELIGÉNYLÉS FOLYAMATA

Hívja tanácsadónkat
a (06 1) 336–9944-es
telefonszámon,
vagy igényeljen online!

Előzetes
bírálatot adunk.

A szerződéskötéshez
szükséges
dokumentumokat
e-mailen vagy
postán küldjük el.

Az aláírt szerződés
és mellékletei
beküldése után
a végleges bírálat
eredményéről SMS-ben
és levélben értesítjük.

Pozitív bírálat esetén
3 munkanapon belül
bankszámlájára utaljuk
a hitelösszeget.

Üdvözlettel:

Gurovits Judit
értékesítési igazgató

Cetelem Személyi kölcsön referencia THM: 6,06%
(3 000 000 Ft hitelösszeg és 60 hónap futamidő esetén)
A referencia THM és a reprezentatív példában szereplő visszaﬁzetendő teljes összeg a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) k)
pontja alapján a nem kedvezményes időszakra irányadó kamat ﬁgyelembe vételével került meghatározásra.
A 2020. évi LVIII. törvény 10. §-ában meghatározottak szerint a kedvezményes időszakban a THM értéke nem haladhatja meg a
jegybanki alapkamat (az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes
időtartamára) 5 százalékponttal növelt mértékét. A kedvezményes időszakra irányadó éves ügyleti kamat alapul vételével
számított THM értéke: 6,06%, mely a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelel. A Cetelem Dolgozói Szabad Felhasználású
Személyi Kölcsön THM értéke 6,06%, kamata 5,90% Az 6,06% THM 3 000 000 Ft hitelösszeg és 60 havi futamidő választása esetén
érhető el. A futamidő 24–48 hónap között, a hitelösszeg 400 000–5 000 000 Ft között választható. A Bank korlátlan, díjmentes
előtörlesztési lehetőséget és 12 havonta egyszer díjmentes halasztási lehetőséget biztosít az ügyfelei részére.
További részletek és feltételek megtalálhatóak a Cetelem Dolgozói Szabadfelhasználású kölcsönre vonatkozó Hirdetményében
a www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat weboldalon, illetve a vonatkozó ÁSZF-ben. A Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálat jogát fenntartja, az ajánlattételi kötöttséget kizárja.

Reprezentatív példa az eltérő feltételű hiteltermékek közötti összehasonlítás céljából:
Hitelösszeg

Futamidő

Folyósítási díj

Kamat

THM

Havi törlesztő

Visszaﬁzetendő
teljes összeg

3 000 000 Ft

60 hó

0%

5,90%

6,06%

57 859 Ft

3 471 540 Ft

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!

