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HIRDETMÉNY 

Az Oney Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Auchan kártyához tartozó hitelkeret terhére 

nyújtott határozott futamidejű fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról az Auchan Magyarország Kft. 

 áruházaiban benyújtott hitelkérelmek esetén 

(Egyes Auchan áruházakban vásárolt, bazár szektorban elérhető árucikkekre*.) 
 

hitelösszeg : 20.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig 

futamidő: 12, 17, 24, 30, 36 hónap a kölcsönösszegtől függően. 

önrész nagysága: a vételár függvényében 

 200.000 Ft-ig   önrész befizetése nélkül 

 200.001 Ft-tól 300.000 Ft-ig  minimum a vételár 10 %-a 

 300.000 Ft felett   minimum a vételár 20%-a  

éves ügyleti kamat:  9,50% 

THM mértéke:  9,92% 

törlesztés esedékessége: Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön 

folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, 

nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 

7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a 

folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, 

nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja. 

törlesztés módja: készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.  

kamatszámítás módja:  tőke x éves kamatláb x naptári nap 

36000 
hiteltermékek: 

Futamidő: Kamatozás: Éves ügyleti kamat: 

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 

83/2010. (III.25.) 

Korm.rendelet): 

12 

fix 

29,49% 33,82% 

17 29,63% 34,00% 

24 20,00% 21,94% 

30 15,00% 16,08% 

36 9,50% 9,92% 

 

Az Oney Magyarország Zrt. a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást - annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal - 

Hirdetményben teszi közzé. 

 

Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából: 

 

Vételár:  625 000 Ft Referencia THM: 9,92% 

Önrész:  125 000 Ft Törlesztőrészlet: 16 016 Ft 

Hitelösszeg: 500 000 Ft Futamidő: 36 hónap 

Rögzített éves ügyleti kamat: 9,50% Törlesztőrészletek összege: 576 576 Ft 

Kezelési díj: 0 Ft  

A fizetendő teljes összeg 

(önrész nélkül):  576 576Ft 

 

A referencia THM meghatározása a táblázatban megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a teljes hiteldíj 

mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. § (1) bekezdése alapján. A referencia THM 

értéke: 9,92% 500.000 Ft, 36 hó.   

 

Hiteligénylést az ONEY Magyarország Zrt-hez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek: 
 

• Auchan hitelkártyával rendelkezik, melynek a szerződés aláírásának a dátuma 2010. szeptember 30-a utáni 
• Főkártya birtokos 
 

Késedelmes törlesztés esetén az esedékes törlesztőrészlet összegével az Oney Magyarország Zrt. jogosult a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret 

terhére az esedékessé vált törlesztőrészletet jóváírni. A jóváírt összeggel az Auchan kártyához kapcsolódó felhasználható hitelkeret csökken, és a 

tartozás után az Oney Magyarország Zrt. jogosult az adott kártyatípusra vonatkozó Hirdetményben meghatározott kamatot, díjakat felszámolni. 

Az aktuális Auchan kártya hirdetmények megtalálhatók az Oney Magyarország Zrt. holnapján (https://www.oney.hu/letoltheto-

dokumentumok). 
 

Az Oney Magyarország Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt. 

 

A határozott idejű megállapodáshoz csak az Oney Magyarország Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A megállapodás 

létrejöttének feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása. Az Oney Magyarország Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. 
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* Kategórialista az Auchan Magyarország Kft. áruházaiban elérhető bazár árucikkek termékköréhez: Autó, Barkács, Sport, Camping és túrázás, 

Játék, Táska és bőrönd, Kertészet, Kerti bútor és grill, Lakberendezés.   

 

Egyéb információért forduljon a +36 1 888-00-00-s telefonszámon munkatársainkhoz! 

 

 

Érvényes: 2020. május 15. napjától visszavonásig. 

 

 

                                                               Oney Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 


