
 

 

Hiteltermék: 

Havi 2,5% -os konstrukció 

Referencia THM: 34,49%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén. 

Futamidő: 8-48 hónap. Fix, éves ügyleti kamat: 30,00%. Kezelési díj: 0 Ft. Az igényelhető hitelösszeg: 

25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész 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 felett 

minimum a vételár 20%-a. 

 

Reprezentatív példa a hiteltermékek összehasonlítása céljából: Vételár: 625 000 Ft, önrész 125 000 Ft, 

hitelösszeg 500 000 Ft, futamidő 36 hónap. Fix, éves ügyleti kamat 30,00 %, kezelési díj 0 Ft, 

referencia THM 34,49%, havi törlesztőrészlet 21 225 Ft, törlesztőrészletek összege: 764 100 Ft, a 

fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 764 100 Ft. 

A Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak a 

jogát fenntartja. A Bank a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát. 

Érvényes 2015. április 14-től visszavonásig. 

A referencia THM a 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. 

Feltételek és dokumentumok: 

Hiteligénylést mindazon 18. életévüket betöltött, természetes személyek adhatnak be, 

akik megfelelnek az alábbi követelményeknek: 

• Magyarországon levő állandó lakcím 

• igazolt, rendszeres jövedelem 

• munkahelyen, vagy munkavégzés helyén vezetékes telefonon való közvetlen elérhetőség 

• nyugdíjasok, nevelőszülők esetében a lakcím kártyára bejegyzett tartózkodási címen, vezetékes 

telefonon való közvetlen elérhetőség 

• munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt 

 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok: 

Magyar hatóság által kiállított 

• érvényes állandó személyi igazolvány, vagy 

• érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy 

• új típusú kártya formátumú vezetői 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 telefonszámla, illetve ezek hiányában gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-
hő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla (a szolgáltató által kiállított eredeti száma 

másolata) 



 

 

 

Jövedelmet igazoló okmányok: 

• Ha Ön munkavállaló: 

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról szóló 

munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Bank 
Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) 

•  A formanyomtatvány IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ. 

• Ha Ön vállalkozó: 

Vállalkozók esetében az adóhatóság által érkeztetett előző évi Szja-bevallás, vagy az adóhatóságtól 
származó jövedelemigazolás 

• Ha Ön őstermelő: 

Őstermelők esetében őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap, vagy az adóhatóságtól származó 
jövedelemigazolás 

• Ha Ön nyugdíjas: 

Utolsó nyugdíjszelvény és nyugdíj törzslap, vagy bankszámlakivonat, vagy utazási igazolvány és 

nyugdíjszelvény, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkant nyugdíjasok esetében 
határozat a rokkant nyugdíj megállapításáról 

 

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. 

 

https://www.cetelem.hu/content/munk%C3%A1ltat%C3%B3i-igazol%C3%A1s

