
ÁRUHITEL 
 
 
Részletekben is fizethet áruhitellel 
 
 
Áruhitellel részletre is vásárolhat üzleteinkben. Pozitív hitelbírálat esetén a kiválasztott árut 
azonnal hazaviheti, ezt követően kell törlesztenie az előre meghatározott havi 
törlesztőrészletekkel.  
 
Mit nyújt Önnek a Magyar Cetelem Bank Zrt. áruhitele? 
 
Kedvező feltételeket, mert a hitelösszeg 20 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet, 200 000 Ft 
értékű vásárlásig csak kivételes esetekben kell önrészt fizetnie. 
Kényelmet, mert Ön a hitelkérelmét helyben benyújthatja.  
Gyorsaságot, mert 15-30 percen belül választ adunk hitelkérelmére. 
Biztonságot, mert a hitelfedezeti biztosítás lehetőséget is felajánljuk. 
Egyszerűséget, mert a hitel engedélyezése esetén Ön azonnal elviheti a kiválasztott árut. 
 
Hitelbírálati díjat a Bank nem számít fel. 
 
 
A vásárlás és hitelügyintézés menete: 
 

• Válassza ki az Önnek megfelelő terméket/szolgáltatást 
• Kérjen hitelajánlatot a megvásárolni kívánt termékre – kérjen előzetes hitelbírálatot! 
• Mutassa be az ügyintézőnek a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat 
• A helyszíni szerződéskötést követően a kiválasztott árut azonnal hazaviheti. 

 
 
Áruhitel esetén a szükséges önrész nagysága a vételár függvényében:  
 
200 000 Ft-ig önrész befizetése nélkül  
200 001 Ft-tól 300 000Ft-ig minimum a vételár 10%-a  
300 001 Ft-tól minimum a vételár 20%-a  
 
Az önrész nagyságát meghatározó vételárhatárok egyes esetekben eltérőek lehetnek. Kérjük, a 
részletek felől érdeklődjön az üzletekben.  
 
 
A DunaComp Informatika a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálat 
jogát fenntartja. A Bank a  pénzügyi szervezetek  Magatartási Kódexének alávetette magát. 
Referencia THM: 43,97% (500 000 Ft, illetve 2 000 000 Ft; 36 hó).  
 



 
Az áruhitel igényléséhez szükséges dokumentumok: 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok: 
 
Magyar hatóság által kiállított 
• érvényes állandó személyi igazolvány vagy, 
• érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy 
• új típusú, kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy 
• érvényes útlevél és lakcímkártya. 
 
Egyéb dokumentumok: 
• érvényes adóigazolvány 
• két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló 

bankszámlakivonat vagy telefonszámla, illetve ezek hiányában gáz-, villany-, víz-, 
kábeltelevízió-, távfűtés-, közös költség-, vagy vezetékes internet számla (a szolgáltató 
által kiállított eredeti számla másolata). 

 
Jövedelmet igazoló okmányok: 
• alkalmazottaktól 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 

hónapos munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. 
formanyomtatványa) 

• vállalkozóktól az adóhatóság által érkeztetett előző évi SZJA bevallás vagy az 
adóhatóságtól származó jövedelemigazolás 

• nyugdíjasoktól utolsó nyugdíjszelvény és nyugdíj törzslap, vagy bankszámlakivonat, 
vagy utazási igazolvány és nyugdíjszelvény, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj 
összegéről. Rokkantnyugdíjasok esetében határozat a rokkantsági nyugdíj 
megállapításáról 

 
Bankszámláról történő teljesítés esetén: 
• azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad. 

 
 
A felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumokat is kérhet, a hatályos hirdetmény 
szerint. Ez az ismertető a Magyar Cetelem Bank részéről nem minősül nyilvános 
ajánlattételnek.  
 
Letölthető dokumentumok 

• Munkáltatói igazolás  

 
Magyar Cetelem Bank Zrt. 

 

www.cetelem.hu 

http://dunacomp.hu/cetelem/munkaltatoi_igazolas.pdf�
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