Információk a Cetelem hiteligénylésről
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen
dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok:
•

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy
érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya
formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

•

Érvényes útlevél és lakcímkártya

•

Érvényes adóigazolvány

2. Lakcímet igazoló egyéb okmányok:
•

Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely
címére szóló bankszámlakivonat

•

Vagy vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla

•

Vagy gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy
vezetékes internetszámla (A szolgáltató által kiállított eredeti számla
másolata.)

3. Jövedelmet igazoló okmányok:
Munkavállaló:
•

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja
fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező
határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar
Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt.
formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói
igazolás), vagy

•

Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a
hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját
jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza,
és amely az ügyfél saját nevére szóló bankszámlára, vagy az ügyfél
házastársával közös bankszámlájára, és a tartózkodási helye/helyük címére
szól

Vállalkozó:
•

Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban
álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében
az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Őstermelő:
•

Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Nyugdíjas:
•

Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál
nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és
összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél
saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási
hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,

•

Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.

•

Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve
rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az
igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását
tartalmazza.

•

Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi
számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos
beszedésre.

•

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is
kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés
alapján dönt a hitelképességről.

•

Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság
tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó
és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

