Dolgozói pénzügyi

kedvezmények
Kedves Kollégák!
Szeretnénk bemutatni a Magyar Cetelem Zrt. kifejezetten a szakszervezeti tagok számára kialakított, kedvezményes
pénzügyi ajánlatát.

Ismerje meg a részleteket, látogasson el a Cetelem weboldalára!

SZEMÉLYI KÖLCSÖN

Kamat 5,90%

• Szabadon felhasználható céljai megvalósítására.
• Garantáltan ﬁx kamat, ﬁx törlesztőrészlettel.
• 400 000 forinttól 9 900 000 forintig igényelheti.
• A kedvező kamathoz nincs meghatározott minimum jövedelem elvárás.

HITELKÁRTYA

10% visszatérítés 3 hónapig*

• 1% állandó pénzvisszatérítés vásárlásai után.
• Akár 15% kedvezmény a Cetelem Klub partnereinél.
• Áruhitel Expressz szolgáltatás – áruhitel újabb hitelbírálat nélkül,
gyorsan és egyszerűen.
• Akár 45 napos kamatmentes periódus.**

TAKARÉKSZÁMLA

1,25% éves kamat elérhető

• Lekötés nélkül is magas kamat.
• Sőt! 1 000 000 Ft felett +0,25% kamat 6 hónapig!
• Napi kamatszámítás, 0 Ft számlavezetési díj.
• Nincs minimális összeg, a takarékosodás bármekkora összeggel elkezdhető.

Kérjen visszahívást, vagy hívja a dedikált telefonszámot!
(06 1) 336–9944

www.cetelem.hu/szakszervezeti-ajanlat

A szakszervezeti tagság az érvényes tagkártya másolatával igazolható.
SZEMÉLYI KÖLCSÖN – Személyi kölcsön referencia THM: 6,06% (3 000 000 Ft; 60 hó)
Cetelem Dolgozói pénzügyi kedvezmények személyi kölcsön reprezentatív példa: Hitelösszeg: 400 000 – 9 900 000 Ft. Folyósítási díj: 0 Ft. Hitelösszeg: 3 000 000 Ft. Futamidő: 60 hónap. Fix havi törlesztőrészlet: 59 262 Ft. THM: 6,06%.
Fizetendő teljes összeg: 3 555 720 Ft. Az 5,90% kamat 400 000 – 9 900 000 Ft és 24–84 hónap között érhető el. A teljes hiteldíj mutató (THM) 6,06%.

HITELKÁRTYA – Cetelem Klubkártya referencia THM: 38,01%
* A referencia THM 375 000 Ft hitelösszeg és a 2017. április 5. után kibocsátott hitelkártyák ﬁgyelembevételével került kiszámításra.
Ajánlatunkban a 10%-os pénzvisszatérítés a hitelkártya ﬁnanszírozás napját követő 3 hónapig, hazai és külföldi, pénztárnál vagy internetes ﬁzetési felületen történt vásárlások után érvényes. A kedvezmény legfeljebb az engedélyezett
hitelkeret mértékéig vehető igénybe. Nem vonatkozik a Cetelem partnereknél a hitelpultnál történő vásárlásokra. Az 1% kedvezmény nem összevonható a Cetelem Klub partnerei által nyújtott kedvezménnyel. A Cetelem Klubkártyával
minden vásárlása (kivéve az áruhitelpultnál történő ﬁzetést) értékének 1%-át jóváírjuk havi számlakivonatán. A jóváírás feltétele, hogy regisztráljon a Cetelem NetBankba, megadja e-mail címét, és hozzájáruljon, hogy értesítsük
ajánlatainkról, és határidőre ﬁzesse havi hitelkártya törlesztéseit.
** A 45 napos kamatmentesség azokra a vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amelyeket a kártyabirtokos az elszámolási időszak első napján hajt végre, és a hirdetményben meghatározott ﬁzetési határidő napján vissza- ﬁzeti. Ettől
kezdve a kamatmentes időszak hossza minden nappal eggyel csökken.
A kártya kibocsátója a Magyar Cetelem Bank Zrt. A hitelkártya szolgáltatásait, díjszabását és használatával kapcsolatos feltételeket a hirdetmény és üzletszabályzataink tartalmazzák.

ÁRUHITEL – Áruhitel Expressz referencia THM: 0–39,90%
Az üzletben aktuálisan meghirdetett konstrukciótól függően, 500 000 Ft illetve 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 havi futamidő esetén.

TAKARÉKSZÁMLA – EBKM: 1,26%
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A kamat és EBKM értékek a 2019. március 31-től hatályos hirdetmény szerint kerültek megállapításra. 1 000 000 Ft vagy annál magasabb
megtakarítás elhelyezése esetén az első 6 hónapban a mindenkor hatályos kamat +0,25% betéti kamatot számítunk fel.
Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak a jogát fenntartja és az ajánlati kötöttségét kizárja. A személyi kölcsön, hitelkártya, takarékszámla szolgáltatásait, díjszabását és a
használatukkal kapcsolatos feltételeket a honlapunkon található hirdetmények tartalmazzák. Hitelfelvételt segítő információkat és összehasonlító alkalmazásokat az MNB fogyasztóvédelmi honlapján találhat:
www.mnb.hu/fogyasztovedelem

