Citibank Hitelkártya Kamat- és Díjtáblázat
Hatályos: 2016. november 1-től
A 2016. augusztus 22. napjától hatályos Kamat- és Díjtáblázathoz képest a változások kiemelve olvashatók.

Éves/Havi kártyadíjak1
9,11

Citi Life Hitelkártya
Shell–Citibank Hitelkártya9
Telekom–Citibank Hitelkártya9

Főkártya havi díj

Társkártya havi díj*

690 Ft
690 Ft
690 Ft

690 Ft
690 Ft
690 Ft

Mobil kártya12 éves díj

0 Ft

* 2015. február 12. után jóváhagyott társkártyák esetében a társkártya havi díja az első 12 hónapban 0 Ft/hó. A promóció 2016. augusztus 22-i hatállyal lezárult.

Citibank Platinum Hitelkártya
Citibank Ultima Hitelkártya7

Főkártya
éves díj

Társkártya első
éves díj

Társkártya éves díja
a második évtől

Min. 20 000 000 Ft átlagegyenleggel rendelkező
Citigold ügyfelek számára a Főkártya éves díja

21 900 Ft
40 000 Ft

0 Ft
0 Ft

14 900 Ft
20 000 Ft

0 Ft
40 000 Ft

2012. április 1-június 17 között igényelt hitelkártyák
éves/havi díja
Főkártya éves díj
Társkártya éves díj a 2. évtől*

6 400 Ft
16 400 Ft
6 400 Ft
16 400 Ft

Shell–Citibank Ezüst Hitelkártya4
Shell–Citibank Arany Hitelkártya4,6
Magyar Telekom–Citibank Ezüst Hitelkártya4,5
Magyar Telekom–Citibank Arany Hitelkártya4,5,6
Citi Life Hitelkártya9,10,11

A Citigold Select státuszhoz szükséges
egyenleggel rendelkező Citigold Select
ügyfelek számára a Főkártya éves díja

0 Ft
2012.04.01. előtt igényelt hitelkártyák éves díja

3 900 Ft
9 800 Ft
3 900 Ft
9 800 Ft

Főkártya éves díj

Társkártya éves díj a 2. évtől*

7 125 Ft
18 269 Ft
7 125 Ft
18 269 Ft

4 344 Ft
10 921 Ft
4 344 Ft
10 921 Ft

Főkártya havi díj

Társkártya havi díj

490 Ft

0 Ft

* A Társkártya éves díja az első évben 0 Ft.

Citi Life Hitelkártya3,6,8,11

(Éves díj a 2011. november 27-ig jóváhagyott
Citi Life hitelkártyák esetében)

Főkártya éves díj – a 8-as pontban írt
feltételek teljesülése esetén

Főkártya éves díj
– egyéb esetben

Társkártya éves díj – a 8-as pontban írt
feltételek teljesülése esetén

Társkártya éves díj
– egyéb esetben

0 Ft

7 700 Ft

0 Ft

3 850 Ft

Már nem igényelhető hitelkártyák éves díjai
Citibank Ezüst Hitelkártya (2012. április 1-től nem igényelhető)
Citibank Arany Hitelkártya (2012. április 1-től nem igényelhető
Malév–Citibank Ezüst Hitelkártya (2012. február 1-től nem igényelhető)
Malév–Citibank Arany Hitelkártya (2012. február 1-től nem igényelhető)
T-Mobile–Citibank Ezüst Hitelkártya (2009. szeptember 10-től nem igényelhető)
T-Mobile–Citibank Arany Hitelkártya (2009. szeptember 10-től nem igényelhető)

Főkártya éves díj

Társkártya éves díj a 2. évtől*

6 019 Ft
16 605 Ft
7 125 Ft
18 269 Ft
4 562 Ft
12 479 Ft

4 344 Ft
10 921 Ft
4 344 Ft
10 921 Ft
3 228 Ft
8 236 Ft

* A Társkártya éves díja az első évben 0 Ft.

Utazási Csomagok éves díjai2
Citibank Platinum, valamint a 2012. június 17-t megelőzően igényelt Arany fokozatú
hitelkártyák, Fő és Társ hitelkártyabirtokosai részére
2012. június 18-tól Shell–Citibank, Telekom–Citibank hitelkártyát igényelt vagy ilyen
típusúra cserélt valamint a 2012. június 17-t megelőzően igényelt Ezüst fokozatú
hitelkártyák, Fő és Társ hitelkártyabirtokosai részére
2013.12.31-ig Citi Life Hitelkártyát igényelt Kártyabirtokos részére
2014.01.01-től Citi Life Hitelkártyát igényelt Kártyabirtokos részére
Citibank Ultima Fő és Társ Hitelkártyabirtokos részére
Valamennyi kártyabirtokos hozzátartozói részére (kivéve Citi Life Hitelkártya)
2013.12.31-ig Citi Life Hitelkártyát igényelt Kártyabirtokos hozzátartozói részére
2014.01.01-től Citi Life Hitelkártyát igényelt Kártyabirtokos hozzátartozói részére

Standard Utazási
Csomag

Citi Life Utazási
Csomag*

Ultima Utazási
Csomag

0 Ft

–

9 990 Ft

4 990 Ft

–

9 990 Ft

–
4 990 Ft
–
4 990 Ft
–
4 990 Ft

2 990 Ft
–
–
–
2 990 Ft
–

9 990 Ft
0 Ft
9 990 Ft
9 990 Ft

* A vásárlási kedvezményekre vonatkozó speciális feltételek a www.citilife.hu és www.citibank.hu oldalon találhatóak.
1) Éves/havi díj terhelés – Főhitelkártyák esetén: Havi díjas Főhitelkártyák első havi díja Bank által a Főkártyabirtokos részére kibocsátott első kártya aktiválását követő első számlakivonat kiállításának napján terhelődik, majd ezt követően
havonta. Éves díjas Főhitelkártyák esetében az első éves díj a kártya aktiválását követő első számlakivonat kiállításának napján terhelődik, majd ezt követően a kártya jóváhagyásától számítva 12 havonta. Társhitelkártyák esetén: A
Társhitelkártya díjazása az ahhoz tartozó Főhitelkártya díjazásához igazodik. A Társhitelkártya éves vagy havi díja az ahhoz tartozó Főhitelkártya igénylésekor irányadó, jelen Kamat- és Díjfeltételekben a Társhitelkártyára meghatározott díjnak
megfelelő összegű. Havi díjas Társhitelkártyák első havi díja a kártya aktiválását követő első számlakivonat kiállításának napján terhelődik, majd ezt követően havonta. Éves díjas Társhitelkártyák esetében éves díj terhelésére a Főhitelkártyára
vonatkozó igénylés jóváhagyásától számított 12 havonta kerül sor, azzal a kitétellel, hogy díjterhelésre legelőször a Társhitelkártya jóváhagyásától számított 2. évben kerül sor. Kártya típusának megváltoztatása esetén: • A meglévő havi díjas
hitelkártya típusának megváltoztatásával igényelt új havi díjas hitelkártya esetében az újonnan igényelt hitelkártya első havi díja a kártya aktiválását követő első számlakivonat kiállításának napján terhelődik, majd ezt követően havonta. • A
meglévő éves díjas hitelkártya típusának megváltoztatásával igényelt új éves díjas hitelkártya esetében az újonnan igényelt hitelkártya első éves díj terhelésének időpontja megegyezik a korábbi hitelkártya éves díj terhelésének időpontjával. • A
meglévő havi díjas hitelkártya típusának megváltoztatásával igényelt új éves díjas hitelkártya esetében az újonnan igényelt hitelkártya első éves díj terhelésének időpontja az újonnan igényelt hitelkártya aktiválását követő első számlakivonat
kiállításának napján terhelődik, majd ezt követően a kártya jóváhagyásától számítva 12 havonta. • A meglévő éves díjas hitelkártya típusának megváltoztatásával igényelt új havi díjas hitelkártya esetében az éves díj időarányos része a
Kártyabirtokos újonnan igényelt hitelkártya számláján jóváírásra kerül és az újonnan igényelt hitelkártya első havi díja az újonnan igényelt hitelkártya aktiválását követő első számlakivonat kiállításának napján terhelődik, majd ezt követően
havonta.
2) A Standard Utazási Csomag (kivéve Platinum Hitelkártyához), valamint az Ultima Utazási Csomag (kivéve Ultima Hitelkártyához) választható szolgáltatás és igénylése nem befolyásolja a hitelkártya-igénylés jóváhagyását. Az Utazási
Csomag részét képező utazási biztosítást az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe nyújtja. Az utazási biztosítás részleteit a vonatkozó biztosítási feltétel tartalmazza.
3) A 2011. október 13-tól kezdődően igényelt és 2011. november 27-ig jóváhagyott Citi Life hitelkártyához kapcsolódó Citi Life Utazási Csomag éves díja nem kerül terhelésre a Citibank a Munkahelyen program keretén belül igényelt
Főhitelkártya birtokosok esetében.
4) A 2012. június 17-ig a 0 Forintos Bankszámlák (TOP díjcsomag) mellett igényelt, közös márkajelzésű (Shell–Citibank, Magyar-Telecom–Citibank) Főhitelkártyák éves díja 0 Ft, majd ezt követően az éves díj továbbra is 0 Ft Ezüst
Főhitelkártya esetében legalább 420 000 Ft-os, Arany Főhitelkártya esetében legalább 840 000 Ft-os éves hitelkártya költés mellett. A program keretén belül a Főhitelkártya aktiválásának feltétele min. 150 000 Forint egyösszegű jóváírás a
hitelkártya igényléssel egyidőben megnyitott, Citibank 0 Forintos Bankszámlán (TOP díjcsomag).*
5) 2012. június 17-ig meglévő Citibank Hitelkártya típusának Magyar Telekom-Citibank típusú hitelkártyára történő változtatása esetén vagy ha a Magyar Telekom–Citibank Hitelkártyára vonatkozó igénylés benyújtására bármely Citibank
hitelkártyára vonatkozó szerződés megszüntetésétől számított 3 hónapon belül kerül sor az első évben is terhelődik Főkártya esetében éves díj.
6) 2012. június 17-ig a Kis- és középvállalati (CitiBusiness) ügyfeleink vezetői részére meghirdetett programunkban igényelt Shell–Citibank Arany, Magyar Telekom–Citibank Arany Hitelkártya első éves díja 0 Ft, ezt követően legalább évi
840 000 Ft-os hitelkártya költés mellett az éves kártyadíj továbbra is 0 Ft. A 2011. november 27-ig jóváhagyott Citi Life Hitelkártya igénylése esetén Citi Life Hitelkártyához kapcsolódó Citi Life Utazási Csomag éves díja nem kerül terhelésre a
Főhitelkártya birtokosoknak.*
7) A Citibank Ultima Hitelkártya a Bank egyedi hitelbírálati döntése alapján kibocsátott hitelkártya, amely az Ügyfél által nem igényelhető. A Citibank Ultima Hitelkártya éves díja 0 Ft a Select-státuszú Ügyfeleknek. Ha a Citigold Select-státuszt
újonnan elnyert Ügyfél legkésőbb a Select-státusz beállítását követő második teljes hónap végéig nem éri el a 75 000 000 forintos összesített havi átlagegyenleget, akkor a Bank a jelen Kamat- és Díjfeltételekben meghatározott éves díjat
számíthat fel. Ez a rendelkezés irányadó folyamatos – azaz korábban már elnyert – Citigold-ügyfélstátusz esetén is, az Ügyfél adott havi összesített átlagegyenlege nem éri el az 75 000 000 forintos összeget.
8) A 2011. november 27-ig jóváhagyott Citi Life Hitelkártya éves díja 0 Ft egészen addig, amíg a Citi Life Hitelkártyás költések – beleértve a Társhitelkártyákkal végzett költéseket is – elérik évente összesen a 600 000 forintot. Amennyiben a Citi
Life Hitelkártyás költések – beleértve a Társhitelkártyákkal végzett költéseket is – elérik évente összesen a 300 000 forintot, de nem érik el a 600 000 forintot, a Fő- és társhitelkártyák éves díjainak 50%-a kerül terhelésre. A 2011. november 28tól jóváhagyott Citi Life hitelkártyák esetében hitelkártya éves díj nem kerül felszámításra.*
9) PayPass™ funkcióval ellátott hitelkártya. Az egyes PayPassTM tranzakciók (PayPassTM hitelkártyával végrehajtott érintés nélküli (contactless) vásárlási tranzakció) soft limit összege országonként, az adott Kártyatársaság által kerül
meghatározásra. A MasterCard International Inc Kártyatársaság által kibocsátott hitelkártyák esetében a Kártyatársaság által meghatározott, az egyes PayPassTM tranzakciók soft limit összege belföldön jelenleg 5000 Forint. Külföldön
országonként eltérő lehet.
10) A kártya havi díj a 2011. november 28-tól jóváhagyott Citi Life Hitelkártyák esetében kerül felszámításra.
11) A Citi Plusz csomagban igényelt Citi Life Főhitelkártya aktiválásának feltétele, a min. 150 000 Forint egyösszegű jóváírás a hitelkártya igényléssel egyidőben megnyitott, Citibank 0 Forintos Bankszámlán (TOP díjcsomag). A hitelkártya
aktiválására a hitelkártya jóváhagyásától számított maximum 1 hónapon belül sor kell kerüljön. A Citi Plusz csomagban 2011. november 27-ig igényelt Citi Life kártya aktiválását követő legfeljebb 3 munkanapon belül 5000 Citi Forint, és a
jelentkezési lap aláírásától számított 3 hónapon belül, Citi Life Hitelkártyával akár több részletben, legalább 25 000 Ft értékben végrehajtott vásárlás esetén további 10 000 Citi Forint a kártyabirtokos rendelkezésére áll. 2012. június 18-tól
2013.08.05-ig Citi Life Hitelkártya Citi Plusz csomagban történő igénylésekor a Bank 3000 Citi Forint jóváírást ad a hitelkártya elfogadását és aktiválását követően, ez azonban nem vonható össze más program által nyújtott kedvezménnyel. A
Citi Forint jóváírás minden hónap 15-én vagy ha az nem munkanap, az azt követő első munkanapon történik.
12) A Mobil kártya meglévő Citi Life, Shell–Citibank és Telekom–Citibank Hitelkártyához vagy ezen típusú hitelkártyákkal egyidejűleg igényelhető, PayPassTM funkcióval ellátott hitelkártya. A Mobil kártya hagyományos (mágnescsík, chip)
tranzakció, készpénzfelvétel és internetes vásárlás végrehajtására nem alkalmas.
* A költési limit szempontjából nem kerülnek figyelembevételre: – a hitelkártya tranzakciós díjak; – egyéb kamatok és díjak (pl. késedelmi díj, hitelkeret túllépési díj stb.) terhelései; – Részletfizetési Szolgáltatások; – az Ügyfél visszafizetéseinek
jóváírása. A hitelkártya éves díjmentességének feltétele továbbá az is, hogy az adott évben az Ügyfél a költése után kalkulált minimum fizetendő összeget minden esetben a fizetési határidőig visszafizeti.
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További kártyadíjak
Hitelkártya igénylésének dátuma
Késedelmi díj1
Hitelkeret-túllépési díj
Postai csekken történő visszafizetés
Bankfiókban történő visszafizetés
Vásárlási jutalék2
Részletfizetési Szolgáltatások jutaléka3
Díjak után kalkulált jutalék4
Készpénzfelvételi jutalék5
Készpénzfelvételi díj6
Citibank Online belső átvezetés saját hitelkártyáról saját folyószámlára7
Átutalás telefonos ügyfélszolgálaton keresztül saját hitelkártyáról más
számlára (Kész-Pénz Szolgáltatás)7,8,9,10
Azon készpénz típusú tranzakció legkisebb összege, amely esetében
a Kész-Pénz Szolgáltatás igénybe vehető: 20 000 Ft.
Általános igazolás19 kérése Citibank Online-on keresztül vagy levélben
CitiPhone-on keresztül
Bankfiókban
Egyedi igazolás19 kérése
Citibank Online-on keresztül vagy levélben
CitiPhone-on keresztül
Bankfiókban

2012.12.31-ig
3887 Ft
3552 Ft
277 Ft
389 Ft
–
–
–
–
2,77%
min. 1 000 Ft
2,77%
min. 1 000 Ft

2013.01.01-től
3887 Ft
3552 Ft
277 Ft
389 Ft
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
2,77%
min. 1 000 Ft
2,77%
min. 1 000 Ft

2013.08.05-től
4557 Ft
4050 Ft
277 Ft
389 Ft
0,3%
0,3%
0,3%
0,6%
3,03%
min. 1 600 Ft
3,03%
min. 1 600 Ft

2013.09.01-től
4557 Ft
4050 Ft
396 Ft
497 Ft
0,3%
0,3%
0,3%
0,6%
3,03%
min. 1 600 Ft
3,03%
min. 1 600 Ft

1,38%
min. 500 Ft

1,38%
min. 500 Ft

1,52%
min. 800 Ft

1,52%
min. 800 Ft

–

–

–

–

1 000 Ft
2 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
7 000 Ft
7 000 Ft

1 000 Ft
2 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
7 000 Ft
7 000 Ft

További – nem igénylés dátumához kötött – kártyadíjak
Díjmentes
A havi hitelkamatok kártyatípusonként a Kamat- és Kártyaletiltási díj
díjtáblázat végén találhatók Kártyapótlási díj13
4 900 Ft
Minimum fizetendő összeg12
min. 2,8% / min. 2 000 Ft Külön eljárási díj14
Díjmentes
Készpénz befizetés a Bank erre a célra alkalmas ATM-jein
199 Ft, visszavonásig Három hónapnál régebbi hitelkártya300 Ft/kivonat
keresztül (amikortól a szolgáltatás elérhető)
díjmentes számlakivonatok újranyomtatása
15
16
Mobil kártya kibocsátási díj
2 500 Ft Zárási díj
7 500 Ft
Havi számlavezetési díj17
0 Ft Citibank Hírnökszolgálat díja
428 Ft/hó
(Platinum, Ultima és 2013.12.31-ig igényelt
Felelős őrzés díja / Őrzési
1 000 Ft/hó/tranzakció Citi Life kártya esetén 0 Ft/hó)
kötelezettség díja18
az adott havi felhasznált hitelkeret és a Hitelkártya
Hitelkártya Átfogó Hitelfedezeti
a felhasznált hitelkeret
Részletfizetési Szolgáltatások Egyenlegének Hitelfedezeti biztosítás díja20.b
0,79%-a, max. 5 000 Ft
Biztosítás havi díja20.a
0,79%-a, max. 5 000 Ft
Tele-Kölcsön, Tele-Kölcsön Plusz
az igénybe vett összeg
Hitelkártya Részletfizetési
Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatásokhoz
termékek nyitási díja (a 2010. 07.
0,988%-a, min. 3 000 Ft,
Szolgáltatások Egyenlegének 0,3%-a
kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás díja20.c
15-től igénybevett termékekre)
max. 10 000 Ft
A Hitelkártya tartozás másik banknál vezetett bankszámlájára
0 Ft
0 Ft Csoportos Beszedési Megbízás teljesítése21
benyújtott Csoportos Beszedési Megbízással
Átutalás telefonos ügyfélszolgálaton keresztül saját hitelkártyáról
Átutalás
telefonos
ügyfélszolgálaton
keresztül
más
0 Ft
más számlára 50 000 Ft-tól (Tele-Kölcsön)7,22,9
számlára saját hitelkártyánál megállapított Ideiglenes
0 Ft
Központi Hitelinformációs Rendszerből információ lekérésének díja
0 Ft Hitelkeret terhére 100 000 Ft-tól (Tele-Kölcsön Plusz)9
Készpénz gyorssegély külföldön (külföldön elveszett, ellopott hitelkártyás probléma esetén, ha sürgősen készpénzre van az ügyfélnek szüksége): A Citigroup
külföldi egysége esetről esetre meghatározhat a szolgáltatással kapcsolatban díjat, amely a kártyabirtokost terheli. A Citigroup külföldi bankfiókjai ügyfelei
részére nyújtott készpénzgyorssegélyért a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 25 USD díjat számít fel. Amennyiben a szolgáltatást a Visa vagy
MasterCard International Kártyatársaságok nyújtják, mivel az adott országban nem működik Citibank fiók, a szolgáltatás díját az adott Kártyatársaság határozza
meg. A szolgáltatás díja min. 25 USD.
Havi hitelkamat11

A Citibank fenntartja a jogot, hogy szigorúan üzleti érdekei figyelembevételével a jelen Kamat- és Díjtáblázatban
meghatározott valamely díjtétel beszedésétől esetenként eltekintsen.
1) Amennyiben a Felhasznált Hitelkeret összege 1000 Ft alatt van, és az a fizetési határidőig nem kerül visszafizetésre,
késedelmi díj nem kerül terhelésre.
2) A vásárlási tranzakciók (hitelkártyával történt vásárlások, csoportos beszedések) összege után számított érték, mely
az aktuális havi elszámolást követő hónapban, összesítve egy összegben kerül terhelésre a hitelkártya számlán és
feltüntetésre a számlakivonaton.
3) Az adott hónapban Tele-Kölcsön, Tele-Kölcsön Plusz szolgáltatás keretében folyósított összeg után kalkulált érték,
mely az aktuális havi elszámolást követő hónapban, összesítve egy összegben kerül terhelésre a hitelkártya számlán
és feltüntetésre a számlakivonaton.
4) Az adott hónapban terhelt díjak (például havi díj, késedelmi díj, kártyapótlási díj, stb.) összege után számított érték,
mely az aktuális havi elszámolást követő hónapban, összesítve egy összegben kerül terhelésre a hitelkártya számlán
és feltüntetésre a számlakivonaton.
5) A Készpénzfelvétel (ATM, bankfiókokban történt kifizetés) összege után számított érték, mely az aktuális havi
elszámolást követő hónapban, összesítve egy összegben kerül terhelésre a hitelkártya számlán és feltüntetésre a
számlakivonaton.
6) Készpénzfelvételi limit: a készpénz-típusú tranzakciókra felhasználható hitelkeret a teljes hitelkeret legalább 50%-a.
A 2011. július 7. napjával kezdődően kibocsátott hitelkártyák esetében a készpénz-típusú tranzakciókra felhasználható
hitelkeret a bank hitelbírálati döntése alapján a teljes hitelkeret 0%-a is lehet. A Bank fenntartja a jogot, hogy az
előzőekben említett 50%-os határ figyelembevételével a készpénzfelvételi limit összegét szabad mérlegelési jogkörével
élve egyoldalúan módosítsa. A 2010. szeptember 30. napját követően kibocsátott hitelkártyák esetében a készpénzfelvételi limit a teljes hitelkeret 0%-ig csökkenthető.
6.a) A Citibank telefonos ügyfélszolgálatán (CitiPhone Banking) keresztül a hitelkártyáról más számlára történő átutalás
Citibank Kész-Pénz Szolgáltatás esetén a Készpénzfelvétel díja 1,36% min. 500 Ft (2013. 08.05-től igényelt
hitelkártyák esetén 1,49% min 800 Ft), a Citibank telefonos ügyfélszolgálatán (CitiPhone Banking) keresztül a hitelkártyáról a Főkártyabirtokos által más belföldi banknál vezetett hitelkártyaszámlára történő átutalás Citibank Kész-Pénz
Hitelkiváltásra Szolgáltatás esetén a nyitási díj 0,988% (min. 3000 max. 10.000 Ft) abban az esetben, amennyiben a
hitelkártyabirtokos nem kéri ezen összeg Részletfizetési Szolgáltatásba (Könnyített Törlesztés, Automatikus Könnyített
Törlesztés, Kamatnullázó, Tele-Kölcsön, Tele-Kölcsön Plusz) történő helyezését.
7) A Citibank Online belső átvezetés és az átutalás telefonos ügyfélszolgálaton keresztül készpénzfelvétel típusú
tranzakciónak minősül, és legfeljebb a készpénz felvételi limit összege erejéig vehető igénybe.
8) A tranzakcióra Tele-Kölcsön szolgáltatás nem vehető igénybe.
9) Az átutalási megbízás főszabályként a készpénzfelvételi hitelkeret terhére adható, a Bank azonban fenntartja a jogot,
hogy a Tele-Kölcsön szolgáltatás igénybevételét a készpénzfelvételi limit összegén felül is lehetővé tegye. Az esetlegesen a felhasználható készpénzfelvételi limit összegét meghaladóan igénybevett Tele-Kölcsön is készpénz-típusú
tranzakciónak minősül. Tele-Kölcsön Plusz szolgáltatás a Bank által meghatározott Ideiglenes Hitelkeret terhére vehető
igénybe.
10) A Citibank telefonos ügyfélszolgálatán (CitiPhone Banking) keresztül a hitelkártyáról más számlára történő átutalás
– Citibank Kész-Pénz Szolgáltatás – esetén a Készpénzfelvétel díja 1,38% min. 500 Ft (2013.08.05-től igényelt
hitelkártyák esetén 1,52% min 800 Ft), abban az esetben, amennyiben a hitelkártyabirtokos nem kéri ezen összeg
Részletfizetési Szolgáltatásba (Könnyített Törlesztés, Tele-Kölcsön, Tele-Kölcsön Plusz) történő helyezését.
11) A készpénzként felvett összegekre és a Citibank Online belső átvezetésekre a hitelkamatot minden esetben
felszámoljuk. Ha a Fizetési Határidőben a Felhasznált Hitelkeret teljes összege nem kerül visszafizetésre, úgy a havi
hitelkamat a Vásárlás könyvelésének időpontjától az Elszámolási Időszak végéig a Vásárlás teljes összegére
felszámításra kerül. (ÁSZF V/2.) Amennyiben a fizetési határidőig az 1000 Ft alatti Felhasznált Hitelkeret nem kerül
visszafizetésre, vagy a Felhasznált Hitelkeretből 1000 Ft alatti összeg nem kerül visszafizetésre, a havi hitelkamat nem
kerül terhelésre. Az egyes hitelkártyákra vonatkozó havi hitelkamatot a jelen Kamat- és Díjtáblázat végén található
teljes hiteldíj mutató táblázat tartalmazza.
11.a) A Citibank Kész-Pénz hitelkiváltásra szolgáltatás havi hitelkamata az átutalástól számított első évben a Bank
hitelbírálati döntésétől függően 2,24% vagy 1,65%, az átutalástól számított második évtől kezdődően megegyezik az
adott hitelkártya típusra vonatkozó havi hitelkamattal.

12) A minimum fizetendő összeg jelenti a Bank által az Elszámolási időszakot követő Számlakivonatban közölt
Felhasznált Hitelkeret 2,8%-át, amelyhez hozzáadódik a Könnyített Törlesztés, a Tele-Kölcsön és a Tele-Kölcsön Plusz
termék esedékes törlesztő részlete, valamint a hitelkeret túllépés, a kamat, a késedelmi díj teljes összege és az előző
Számlakivonatban közölt minimum fizetendő összeg meg nem fizetett része. Ha a Felhasznált Hitelkeret összege
meghaladja a 2000 Ft-ot, akkor minimum 2000 Ft-ot, amennyiben a Felhasznált Hitelkeret összege kevesebb mint 2000
Ft, akkor ezt az összeget kell minimum fizetendő összegként megfizetni.
13) A kártya postázása Magyarországra díjmentes, külföldre a postázás költsége a UPS (United Parcel Services)
aktuális díjaival megegyező összeg. A díj 2012. június 18. napját megelőzően igényelt hitelkártyák esetében nem kerül
felszámításra. A díj a 2012. június 18-tól igényelt Citibank hitelkártya (Fő- és/vagy Társ- és/vagy Mobil kártya) pótlása
esetén felszámításra kerül.
14) Nem értendő ide az ÁSZF V/17. pontja szerinti 90 napon túli Fizetési Késedelem esetén alkalmazott eljárási díj.
15) A kártya kibocsátási díj Mobil kártyánként értendő, egyszeri alkalommal fizetendő, felszámítása a Főkártyabirtokos
kártyaszámláján, a Mobil kártya aktiválását követően, minden hónap 15. napján vagy ha az nem munkanap, akkor az
azt követő munkanapon történik. 2016 június 1-től Mobil kártya nem kerül kibocsátásra.
16) A Főkártyabirtokos kezdeményezésére a Citi Life, Shell-Citibank vagy Telekom-Citibank Hitelkártya aktiválástól
számított 12 hónapon belüli hitelkártya szerződés (felmondása) megszüntetése esetén kerül felszámításra.
17) A 2009. szeptember 10-től 2012. június 17-ig igényelt hitelkártyák esetében (kivéve Platinum, Ultima, Citi Life,
valamint hitelkártya számlá(ik)ra e-számlakivonatot igénylő ügyfelek esetében) 250 Ft
18) A Bank a felelős őrzési díj / őrzési kötelezettség díjának felszámítására a felelős őrzésbe vétel / őrzési
kötelezettség alapjául szolgáló esemény bekövetkeztétől számítva jogosult. A felelős őrzési díj / őrzési kötelezettség
díja havonta terhelődik.
19) Általános igazolásnak minősül a(z) i) Egy vagy több csoportos beszedési megbízás igazolása, ii) Meglévő
csoportos beszedési megbízás(ok) részleteinek igazolása, iii) Tranzakció (terhelés/jóváírás/részletfizetési szolgáltatás)
igazolása, iv) Ügyfél vagy Bank által kezdeményezett hitelkártya szerződés megszüntetésének igazolása, v)
Hitelkártyához tartozó biztosítás igazolása, vi) Bankreferencia igazolás, vii) Citibank Kész-Pénz szolgáltatás keretén
belüli átutalás igazolása, viii) Egyenleg igazolás, ix) Egyenleg igazolás részletfizetési konstrukcióval kiegészítve, x)
Hitelkeret összegének / összeg módosításának igazolása, xi) Részletfizetési szolgáltatások beállítása. Minden egyéb
Általános igazolásként tételesen fel nem sorolt igazolás az “Egyedi igazolás” kategóriába tartozik.
20.a) A díj csak azon Ügyfelek számlakivonatán jelenik meg, akik igényelték az átfogó hitelfedezeti biztosítási
szolgáltatást (legkorábban 2013. november 18. napjától). A fizetendő díj az adott elszámolási időszak utolsó napján
fennálló, biztosítással fedezett, felhasznált hitelkeret és a Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatások egyenlege
összegének 0,79%-a, de maximum 5000 Ft havonta. Az Átfogó Hitelfedezeti Biztosítás választható szolgáltatás és
igénylése nem befolyásolja a hitelkártya-igénylés jóváhagyását. Az Átfogó Hitelfedezeti Biztosítást a Generali Biztosító
Zrt. nyújtja. Az Átfogó Hitelfedezeti Biztosítás részleteit a vonatkozó biztosítási feltétel tartalmazza.
20.b) A díj csak azon Ügyfelek számlakivonatán jelenik meg, akik igényelték a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatást
(legkésőbb 2013. október 31. napjáig). A fizetendő díj az adott elszámolási időszak utolsó napján fennálló, biztosítással
fedezett, felhasznált hitelkeret 0,79%-a, de maximum 5000 Ft havonta. A Hitelfedezeti Biztosítás választható szolgáltatás és igénylése nem befolyásolja a hitelkártya-igénylés jóváhagyását. A Hitelfedezeti Biztosítást a Generali Biztosító
Zrt. nyújtja. A Hitelfedezeti Biztosítás részleteit a vonatkozó biztosítási feltétel tartalmazza.
20.c) A díj csak azon Ügyfelek számlakivonatán jelenik meg, akik igényelték a Hitelkártya Részletfizetés Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatást (legkésőbb 2013. október 31. napjáig). A fizetendő díj az
adott hitelkártya fordulónapon fennálló, Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatások Egyenlege alapján kerül meghatározásra. A hitelfedezeti biztosítás választható szolgáltatás és igénylése nem befolyásolja a hitelkártya szerződést. A
hitelfedezeti biztosítást a Generali Biztosító Zrt. nyújtja. A hitelfedezeti biztosítás részleteit a vonatkozó biztosítási
feltétel tartalmazza.
21) A csoportos beszedési megbízás letiltásához a Kártyabirtokos köteles megadni a csoportos beszedési megbízásra
vonatkozó következő adatokat: kedvezményezett neve, fizetési művelet összege, a terhelendő számlaszám és a
terhelés értéknapja. A csoportos beszedési megbízás letiltása kizárólag ezen adatok alapján meghatározott adott
csoportos beszedési megbízás letiltására vonatkozik. A letiltás bejelentésének határideje a CitiPhone Banking
ügyfélszolgálatán keresztül előző munkanap 16.00 óra.
22) A tranzakcióra minden esetben Tele-Kölcsön szolgáltatás igénybevétele szükséges.
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Könnyített Törlesztés / Automatikus Könnyített Törlesztés / Könnyített
Készpénztörlesztés7, Kamatnullázó / Tele-Kölcsön (korábbi nevén: Egyből Kölcsön)
és Tele-Kölcsön Plusz (korábbi nevén: Egyből Kölcsön Plusz)1
Választható futamidők és havi rögzített kamatláb3,23
Könnyített Törlesztés / Könnyített
Automatikus Könnyített Törlesztés
Készpénz Törlesztés
Azon Vásárlás-típusú és Készpénz-típusú tranzakciók4 legkisebb összege,
rendelkezésre tartás:
amelyek tekintetében a Könnyített Törlesztés/Könnyített Készpénztörlesztés
a szolgáltatás lemondásáig
igénybe vehető: 50 000 Ft2
a választható futamidő: 6–48 hó;
6–48 hó: 2,46%
Azon Vásárlás-típusú és Készpénz-típusú tranzakciók4 legkisebb összege, visszafizetési magatartástól függően
THM: 33,8%9
a havi rögzített kamatláb: 2,24%,
amelyek tekintetében az Automatikus Könnyített Törlesztés igénybe vehető:
2,33%, 2,71%
15 000 Ft, 2016. július 1. után beállított Automatikus Könnyített
a THM 30,5%, 31,8%, 37,8%16
Törlesztés szolgáltatás esetén 20 000 Ft.2
Tele-Kölcsön10
Tele-Kölcsön Plusz14
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, hitelkártyáról más számlára történő
utalás legkisebb összege, amely esetében a Tele-Kölcsön szolgáltatás
12–60 hó: 2,74%
6–60 hó: 2,46% THM: 34,8%11
igénybe vehető: 50 000 Ft-tól
THM: 39,4%15, 39,6%21, 39,7%22
THM: 35%12
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, hitelkártyáról más számlára történő
THM: 35,2%13
utalás összege, amely esetében a Tele-Kölcsön Plusz szolgáltatás igénybe
vehető: 100 000 Ft-tól
Kamatnullázó – Kizárólag Citi Life Hitelkártyához kapcsolódóan igényelhető
Kamatnullázó
meghatározott Partnernél, Citi Life Hitelkártyával végzett, legalább 20 000
Ft értékű (vagy a Bank és a Partner által promócióban meghatározott ettől
2 hó: 0% (THM: 0%)17
eltérő összegű) vásárlási tranzakció esetén
A Könnyített Törlesztés / Könnyített Készpénztörlesztésbe tett, ATM-mel végzett Készpénz-típusú
tranzakciók esetén felszámított kedvezményes készpénzfelvételi díj
2%, minimum 1 000 Ft
A 2010. március 1. előtt kötött hitelkártya szerződések esetében:
5000 Ft
A Könnyített Törlesztéssel / Könnyített
A 2010. március 1-től kötött hitelkártya
az előtörlesztett összeg 1%-a
Készpénztörlesztéssel, valamint
(amennyiben az előtörlesztés időpontja, és az adott futamidő
szerződések esetében:
a Tele-Kölcsönnel és Tele-Kölcsön Plusz-szal
lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet),
kapcsolatos, részleges előtörlesztés esetén
vagy 0,5%-a
(amennyiben az előtörlesztés időpontja, és az adott futamidő
fizetendő díj5

lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet)8

A Könnyített Törlesztéssel / Könnyített
Készpénztörlesztéssel, valamint a
Tele-Kölcsönnel és Tele-Kölcsön Plusz-szal
kapcsolatos, teljes előtörlesztés esetén
fizetendő díj5

A 2010. március 1. előtt kötött hitelkártya szerződések esetében:
10 000 Ft
A 2010. március 1-től kötött hitelkártya
az előtörlesztett összeg 1%-a
(amennyiben az előtörlesztés időpontja, és az adott futamidő
szerződések esetében:
lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet),

vagy 0,5%-a
(amennyiben az előtörlesztés időpontja, és az adott futamidő
lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet)8

Kamatnullázó termékkel, valamint Automatikus Könnyített Törlesztéssel kapcsolatos részleges és teljes előtörlesztés esetén fizetendő díj
1) A Tele-Kölcsön Plusz kizárólag a Bank általi hitelbírálat eredményeképp jóváhagyott, ideiglenes Hitelkeretemelésre
jogosult Kártyabirtokosok által igényelhető. A Tele-Kölcsön Pluszból visszafizetett összegek nem válnak a
Felhasználható Hitelkeret részévé, azaz a Hitelkeret ezen része nem rulírozó jellegű, azonban a Tele-Kölcsön Plusz –
az Általános Szerződési Feltételekben írt eltérésekkel – a Hitelkeret része. A Tele-Kölcsön Plusz törlesztőrészletei
havonta a fordulónapon kerülnek terhelésre.
2) Az összeghatár készpénzfelvételi típusú tranzakció, illetve Automatikus Könnyített Törlesztés esetén tranzakciónként
értendő, egyebekben vásárlás típusú tranzakciók esetén a tranzakciók összevonhatók (Vásárlás)
3) Könnyített Törlesztés (Automatikus Könnyített Törlesztés), Kamatnullázó, valamint Tele-Kölcsön és Tele-Kölcsön
Plusz esetén az első havi törlesztőrészlet összege eltérő lehet.
4) Készpénzfelvétel – jelenti az ATM-eken végzett készpénzfelvételi Tranzakciót, valamint az erre jogosult Kereskedő
által készpénznek a Kártyabirtokos rendelkezésére történő bocsátását, a postahivatalokban, kaszinókban és
pénzváltókban a Kártyával végzett bármely Tranzakciót, a Kártyával végzett ún. Készpénzátutalást és minden egyéb
Tranzakciót, amelyet a Kártyatársaság vagy a Bank – időről időre – a Készpénzfelvétellel azonosan rendel kezelni; a
Kártyáról a Kártyabirtokos a Bank által vezetett lakossági folyószámlára történő, Citibank Online-on keresztüli vagy
esetleges más módon történő belső átvezetés, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a Kártyáról más
számlára történő átutalás Készpénzfelvételnek minősül.
5) A részleges és teljes előtörlesztési díj Könnyített Törlesztésenként / Könnyített Készpénztörlesztésenként / TeleKölcsönökként / Tele-Kölcsön Plusszokként értendő. Az előtörlesztés során legfeljebb az adott termék esetében előírt,
a fenti táblázatban megjelölt legkisebb összeg (Könnyített Törlesztés - / Könnyített Készpénztörlesztés / Tele-Kölcsön
esetén 50.000 forint, Tele-Kölcsön Plusz termék esetén 100.000 forint) feletti részt lehet előtörleszteni. Amennyiben a
hitelkártya szerződés megszüntetésére az Általános Szerződési Feltételek XI. 1.1–1.6. pontjai alapján kerül sor, a teljes
előtörlesztési díj nem kerül felszámításra.
6) A 2008. november 27. előtt igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön Plusz hiteltermékek havi kamata: 2,21–2,5%,
THM: 28,5–36,8%.
7) A Könnyített Készpénztörlesztés 2009. október 1. után nem igényelhető.
8) Az előtörlesztés 12 hónapon belül egy alkalommal, 200 000 Ft összeghatárig díjmentes.
9) A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról,
számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500.000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő,
2,46% rögzített havi hitelkamat figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden
elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell
visszafizetnie.
10) A 2010. július 15-e előtt igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön hiteltermék THM: 33,8%. A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500.000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,46% rögzített
havi hitelkamat figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban
legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.
11) 2012 dec. 31-ig igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön THM: 34,8%. A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről
szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,46% rögzített havi hitelkamat, és a
nyitási díj (az igénybe vett összeg 0,988%-a min. 3000 max. 10 000 Ft) figyelembevételével került meghatározásra.
Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum
fizetendő összeget kell visszafizetnie.
12) 2013. jan. 1-től augusztus 4-ig igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön THM: 35%. A THM a fogyasztóknak
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500.000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,46% rögzített
havi hitelkamat, és a nyitási díj (az igénybe vett összeg 0,988%-a min. 3000 max. 10 000 Ft) és Részletfizetési
Szolgáltatások jutaléka (a folyósított összeg 0,2%-a) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét,
hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget
kell visszafizetnie.
13) 2013. augusztus 5-től kezdődően igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön THM: 35,2%. A THM a fogyasztóknak
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,46% rögzített
havi hitelkamat, és a nyitási díj (az igénybe vett összeg 0,988%-a min. 3000 max. 10 000 Ft) és Részletfizetési
Szolgáltatások jutaléka (a folyósított összeg 0,3%-a) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét,
hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget
kell visszafizetnie.
14) THM: 30,8–39,4% a 2010. július 15 – 2012. december 11. közötti időszak alatt történő kölcsönfolyósítások
esetében. A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év
futamidő, visszafizetési magatartástól függően 2,21 valamint 2,75% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az

0 Ft

igénybe vett összeg 0,9%-a min. 3000 Ft, maximum 10 000 Ft) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk
figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő
összeget kell visszafizetnie.
15) 2012. december 12-től folyósított kölcsönök esetében a THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII.
tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.)
Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő 2,74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj
ezekben az esetekben az igénybe vett összeg 0,988%-a min. 3000 max. 10 000 Ft figyelembevételével került
meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban
meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.
16) A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató
meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel
összeg, 3 év futamidő, valamint a visszafizetési magatartástól függően 2,24% (THM: 30,5%), 2,33% (THM: 31,8%)
2,71% (THM: 37,8%) rögzített havi hitelkamat figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy
minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell
visszafizetnie.
17) A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitelösszeg, 3 év
futamidő, valamint a visszafizetési magatartástól függően 0,0%, rögzített havi hitelkamat figyelembevételével került
meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban
meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie. Promóciós jelleggel a futamidő Partnerenként ettől
eltérő lehet, az aktuális futamidők megtalálhatók a www.citilife.hu weboldalon.
18) 2012. dec. 31-ig igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön Plusz THM: 30,2% (a havi 2,16% kamat esetében)
39,4% (a havi 2,74% kamat esetében).
A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról,
számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő
2,16%, 2,74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az igénybe vett összeg 0,988%-a, min. 3000 max. 10 000 Ft)
figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi
számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.
19) 2013. január 1-től augusztus 4-ig igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön Plusz THM: 30,40% (a havi 2,16%
kamat esetében), 39,6% (a havi 2,74% kamat esetében). A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII.
tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,33%, 2,74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az
igénybe vett összeg 0,988%-a, min. 3000 max. 10 000 Ft) és a Részletfizetési Szolgáltatások jutaléka (a folyósított
összeg 0,2%-a) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban
legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.
20) 2013. augusztus 5-től kezdődően igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön Plusz THM: 30.5% (a havi 2,16%
kamat esetében), 39,7% (a havi 2,74% kamat esetében. A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII.
tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2.16%, 2.74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az
igénybe vett összeg 0,988%-a min. 3000 max. 10 000 Ft) és a Részletfizetési Szolgáltatások jutaléka (a folyósított
összeg 0,3%-a) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban
legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.
21) 2013. jan. 1-től augusztus 4-ig igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön Plusz THM: 39,6% (havi 2,74% kamat
esetében). A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató
meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel
összeg, 3 év futamidő, 2,74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az igénybe vett összeg 0,988%-a,min. 3000
max. 10 000 Ft) és a Részletfizetési Szolgáltatások jutaléka (a folyósított összeg 0,2%-a) figyelembevételével került
meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban
meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.
22) 2013. augusztus 5-től kezdődően igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön Plusz THM: 39,7% (a havi 2,74 kamat
esetében). A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató
meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel
összeg, 3 év futamidő, 2.74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az igénybe vett összeg 0,988%-a (min. 3000
max. 10 000 Ft) és Részletfizetési Szolgáltatások jutaléka (a folyósított összeg 0,3%-a) figyelembevételével került
meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban
meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.
23) A havi rögzített kamatláb és a hozzá tartozó THM érték futamidőnként eltérhet. A bank fenntartja a jogot, hogy
belső hitelbírálati szabályainak és üzleti érdekeinek figyelembevételével az egyes ügyletekre eltérő kamatlábat
határozzon meg.
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Hitelkártya teljes hiteldíj mutatók (THM) kártyatípusonként
A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.)
Kormányrendelet alapján 375 000 Ft hitel összeg, 12 hónap futamidő, a havi hitelkamat, a havi kártyadíj vagy éves díj és a havi számlavezetési díj figyelembevételével került
meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.

2016.01-től igényelt hitelkártyák
Citi Life Hitelkártya,
Telekom-Citibank Hitelkártya
Platinum Hitelkártya
Ultima Hitelkártya

2014.07.01 és 2015.12.31. között
igényelt hitelkártyák
Citi Life Hitelkártya,
Shell-Citibank Hitelkártya,
Telekom-Citibank Hitelkártya
Platinum Hitelkártya
Ultima Hitelkártya

2013.01.01-től 2014.06.30-ig
igényelt hitelkártyák
Citi Life Hitelkártya,
Shell-Citibank Hitelkártya,
Telekom-Citibank Hitelkártya
Platinum Hitelkártya
Ultima Hitelkártya

2012.04.01-től 2012.12.31-ig
igényelt hitelkártyák
Citi Life Hitelkártya, illetve 2012.06.18tól igényelt Shell-Citibank és TelekomCitibank hitelkártya
Citi Life Hitelkártya Citi Plusz
csomagban vagy online regisztráció
alapján történő igénylése esetén
(kivéve hitelkártya típus csere)
Shell–Citibank Ezüst Hitelkártya

Shell–Citibank Arany Hitelkártya

Magyar Telekom–Citibank Ezüst
Hitelkártya
Magyar Telekom–Citibank Arany
Hitelkártya
Platinum Hitelkártya
Ultima Hitelkártya

Minimum hitelösszeg
(Ft)

Maximum hitelösszeg
(Ft)

100 000
200 000
300 000
375 000-től
375 000
600 000-től
375 000
600 000-től

199 000
299 000
374 000

2016.01.01-től 2016.06.30-ig
igényelt hitelkártyák
Havi kamat
THM

2,04%
2,42%
2,55%
2,64%
2,15%
2,33%
1,49%
2,08%

599 000
599 000

Minimum
hitelösszeg (Ft)

Maximum
hitelösszeg (Ft)

100 000
200 000
300 000
375 000-től
375 000
600 000-től
375 000
600 000-től

199 000
299 000
374 000

Minimum
hitelösszeg (Ft)

Maximum
hitelösszeg (Ft)

100 000
200 000
300 000
375 000-től
375 000
600 000-től
375 000
600 000-től

199 000
299 000
374 000

Minimum
hitelösszeg (Ft)

Maximum
hitelösszeg (Ft)

100 000
200 000
300 000
375 000-től
100 000
200 000
300 000
375 000-től
100 000
200 000
300 000
375 000-től
250 000
300 000
375 000-től
100 000
200 000
300 000
375 000-től
250 000
300 000
375 000-től
375 000
600 000-től
375 000
600 000-től

199 000
299 000
374 000

599 000
599 000

599 000
599 000

199 000
299 000
374 000
199 000
299 000
374 000
299 000
374 000
199 000
299 000
374 000
299 000
374 000
599 000
599 000

2014.07.01-től 2014.12.31-ig
igényelt hitelkártyák
Havi kamat
THM

2,10%
2,49%
2,64%
2,70%
2,24%
2,49%
1,69%
2,14%

41,3%
41,0%
41,3%
41,3%
41,3%
41,2%
41,4%
41,2%

2013.01.01 – 2013.06.30. között
igényelt hitelkártyák
Havi kamat
THM

2,31%
2,70%
2,85%
2,91%
2,45%
2,68%
1,89%
2,31%

44,9%
44,5%
44,8%
44,9%
44,9%
44,5%
45,0%
44,1%

2012.04.01 – 2012.06.17. között
igényelt hitelkártyák esetében
Havi kamat
THM

2,46%
2,85%
2,95%
2,95%
2,04%
2,04%
2,04%
2,04%
2,04%
2,61%
2,77%
2,85%
2,15%
2,42%
2,46%
2,04%
2,61%
2,77%
2,85%
2,15%
2,42%
2,46%
2,49%
2,68%
1,90%
2,31%

43,2%
44,9%
44,9%
44,3%
36,3%
31,8%
30,3%
29,7%
43,9%
44,7%
44,5%
44,7%
43,0%
45,2%
43,3%
43,9%
44,7%
44,5%
44,7%
43,0%
45,2%
43,3%
45,4%
44,3%
45,0%
44,0%

2016.07.01-től igényelt hitelkártyák
THM

2,00%

39,5%

2,00%

30,1%

2,15%

39,6%

1,49%

37,7%

2015.01.01-től 2015.06.30-ig
igényelt hitelkártyák
Havi kamat
THM

2,08%
2,49%
2,61%
2,68%
2,23%
2,48%
1,67%
2,13%

2015.07.01-től 2015.12.31-ig
igényelt hitelkártyák
Havi kamat
THM

41,0%
41,0%
40,8%
41,0%
41,1%
41,0%
41,0%
41,0%

2,04%
2,46%
2,60%
2,64%
2,20%
2,45%
1,49%
2,10%

2013.07.01 – 2013.12.31. között
igényelt hitelkártyák
Havi kamat
THM

2,20%
2,61%
2,77%
2,77%
2,31%
2,61%
1,80%
2,23%

43,0%
43,0%
43,4%
42,5%
42,5%
43,3%
43,3%
42,7%

40,4%
40,5%
40,6%
40,4%
40,6%
40,5%
37,8%
40,5%

2014.01.01 – 2014.06.30. között
igényelt hitelkártyák
Havi kamat
THM

2,14%
2,55%
2,68%
2,73%
2,23%
2,54%
1,73%
2,15%

2012.06.18 – 2012.06.30 között
igényelt hitelkártyák esetében
Havi kamat
THM

42,0%
42,0%
41,9%
41,8%
41,1%
42,1%
42,1%
41,3%

2012.07.01 – 2012.12.31. között
igényelt hitelkártyák esetében
Havi kamat
THM

2,31%
2,77%
2,85%
2,95%

44,7%
45,5%
44,6%
45,4%

2,31%
2,77%
2,91%
2,95%

44,7%
45,5%
45,6%
45,4%

2,49%
2,68%
1,90%
2,31%

45,4%
44,3%
45,0%
44,0%

2,52%
2,77%
1,95%
2,42%

46,0%
45,8%
45,9%
45,9%

Havi hitelkamat és THM a 2012.04.01-et megelőzően igényelt hitelkártyák esetében
Citi Life Hitelkártya
Citi Life Hitelkártya Citi Plusz csomagban vagy online regisztráció alapján történő igénylése esetén (kivéve hitelkártya típus csere)
Shell-Citibank Ezüst Hitelkártya
Shell-Citibank Arany Hitelkártya
Magyar Telekom–Citibank Ezüst Hitelkártya
Magyar Telekom–Citibank Arany Hitelkártya
Platinum Hitelkártya
Ultima Hitelkártya
Citibank Ezüst Hitelkártya
Citibank Arany Hitelkártya
Malév–Citibank Ezüst Hitelkártya
Malév–Citibank Arany Hitelkártya
Citi Life Hitelkártya (a 2011. november 28-ig jóváhagyott hitelkártyák esetében)
T-Mobile–Citibank Ezüst Hitelkártya
T-Mobile–Citibank Arany Hitelkártya
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Havi kamat

40,2%
39,7%
39,6%
40,2%
39,6%
38,4%
37,7%
40,0%

Havi hitelkamat

THM

2,95%
2,04%
2,95%
2,95%
2,95%
2,95%
2,45%
2,08%
2,95%
2,95%
2,95%
2,95%
2,95%
2,95%
2,95%

44,5%
29,8%
46,8%
53,1%
46,8%
53,1%
44,7%
48,3%
46,2%
52,1%
46,8%
53,1%
45,9%
45,4%
49,7%

