Akár 9 900 000 Ft hitelösszegig
Cetelem szakszervezeti ajánlat

Vágjon bele, segítünk!
Otthonfelújítás Cetelem Személyi Kölcsönnel

Most bankváltás nélkül!
Régóta tervezi a felújítást? A Cetelem Személyi Kölcsön
alapanyag vásárlásra és a munkadíjra is felhasználható!
Sőt, a berendezésre is. Vagy egy nagyobb autóra,
amivel hazaviheti az új bútorokat.
Esetleg egy utazásra, hogy kipihenje a felújítás fáradalmait.
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Ügyfeleinknek most:
bankváltás nélkül,
5,90% kamattól,
ﬁx törlesztőrészlettel és futamidővel,
bármilyen hitelcélra!

Igényelje online vagy telefonon, és váltsa valóra terveit!
(06 1) 336–9944

www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat

Üdvözlettel:

Gurovits Judit
értékesítési vezető

Segítünk megvalósítani terveit!
Jelzálog nélkül
Előfordulhat, hogy ingatlan megvásárlására, felújítására, bővítésére szeretne hitelt felvenni,
és nem akarja a házát, lakását fedezetként felhasználni. Ilyen esetekben megoldás a személyi
kölcsön.
Egyéb ingatlanok
Ingatlanvásárlás helyett lehet célja bővítés vagy nagyobb korszerűsítés elvégzése is, de akár
egy nyaraló, műhely vagy garázs megvásárlása is. Személyi kölcsönből nemcsak a vételárat,
hanem az építőanyagot és a munkadíjat is kiﬁzetheti!
Autó, jármű
A személyi kölcsön nemcsak új vagy használt autó megvásárlásában, de a felmerülő
költségek, illetékek kiﬁzetésében is segíthet! Sőt, a szükséges szervizek alkatrész- és
munkadíjait is rendezheti belőle!
Miért a Cetelem személyi kölcsön?
Akár 9,9 millió Ft hitelösszegig igényelheti, melyet ﬁx részletekben és ﬁx kamattal törleszhet.
Mi nem kérjük, hogy hozzánk utalja a ﬁzetését. Ha szükségét érzi, évente egy törlesztőrészlet
ﬁzetését elhalaszthatja, és bármikor teljesen, vagy részben ingyenesen előtörlesztheti hitelét.**

A hiteligénylés folyamata

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

Referencia

Azonnal előzetes
bírálatot adunk.

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.

Pozitív bírálat esetén
3 munkanapon belül
bankszámlájára utaljuk
a hitelösszeget.

THM: 6,06% (3 000 000 Ft; 60 hó)
Reprezentatív példa az eltérő feltételű hiteltermékek közötti összehasonlítás céljából:

Hitelösszeg

Futamidő

Folyósítási díj

Kamat
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Havi törlesztő

Teljes visszaﬁzetendő összeg

3 000 000 Ft

60 hó

0%
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59 262 Ft

3 555 720 Ft

*A 5,90% kamat 400 000–9 900 000 Ft között elérhető, valamennnyi futamidő esetén.
A szabad felhasználású személyi kölcsön THM értéke 6,06%, a futamidő 24–84 hónap között érhető el, a hitelösszeg 400 000–9 900 000 Ft között igényelhető.
A részletes feltételek megtalálhatóak a www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat weboldalon.
A Magyar Cetelem Zrt. (Bank) korlátlan, díjmentes előtörlesztési lehetőséget, valamint 12 havonta egyszer díjmentes halasztási lehetőséget biztosít az
ügyfelei részére. További részletek és feltételek megtalálhatóak a Cetelem 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 hitelbírálatnak jogát fenntartja, valamint az ajánlattételi kötöttséget kizárja.
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!

