T-Mobile Hitelkártya
A T-Mobile Hitelkártya a kijelölt T-Pont üzletekben igényelhetô.
Kártya típusa
Igénylési feltételek
Kor
Jövedelem
Vásárlási lehetôségek
Hitelkeret

T-Mobile Hitelkártya
MasterCard Electronic

T-Mobile Dombornyomott Hitelkártya
MasterCard Standard

18 év feletti életkor,
minimum 50 000 Ft havi nettó jövedelem
belföldön
50 000 – 500 000 Ft

21 év feletti életkor,
minimum 60 000 Ft havi nettó jövedelem
belföldön, külföldön, interneten
50 000 – 1 000 000 Ft

A szerzôdéskötéskor kapott dinamikus SIM kártyája személyre szabható menürendszerrel segíti Önt, hogy kedvenc szolgáltatásait gyorsan és könnyen
érhesse el.
A T-Mobile Hitelkártya elônyei:
MasterCard Electronic hitelkártyája a hitelbírálattól függôen akár 500 000 Ft-os hitelkerettel áll rendelkezésére, a MasterCard Standard hitelkártyája
a hitelbírálattól függôen akár 1 000 000 Ft-os hitelkerettel áll rendelkezésére.
Hitelkeretét akár 53 napig kamatmentesen használhatja*.
Elegendô havonta a minimum fizetendô összeget visszafizetnie, ez a felhasznált hitelkeretének csupán az 5%-a. Ebben az esetben az Ön számláját a
költések napjától számított hitelkamat terheli. Természetesen teljes tartozását is bármikor visszafizetheti. Ha ezt a fizetési határidô elôtt megteszi, adott
havi vásárlásai mentesülnek a kamatfizetés terhe alól.
Valamennyi tranzakcióról SMS-ben értesítjük.
Mobiltelefonjáról bármikor egyetlen üzenettel ellenôrizheti felhasználható hitelkeretét, beállíthatja a hitelkártyájához tartozó készpénz felvételi, illetve
vásárlási limitjét.
T Mobile Hitelkártyájával Magyarországon minden MasterCard Electronic emblémával ellátott üzletben használhatja.
Cirrus emblémával ellátott bankjegykiadó automatákból készpénzt is felvehet hitelkerete 60%-áig
T Mobile Hitelkártya igénylését legkedvezôbb esetben akár 20 perc alatt elbíráljuk!
T-Mobile Hitelkártya mobiltelefonjával is elérhetô hitelkeretet biztosít Önnek, amelynek terhére bárhol, bármikor feltöltheti saját, vagy bármely más
elôfizetônk Domino-, illetve univerzális egyenlegét
További kedvezmények (visszavonásig):
A hitelkártyát használó ügyfelünk egy adott hónapban a hitelkártyával történô vásárlásainak (a bankautomata használata nem tartozik ebbe a körbe)
1%-át telefonszámlájában kedvezményként, vagy univerzális egyenlegére feltöltésként visszakapja.
Adott hónapban a hitelkártyával történt vásárlásainak (a bankautomata használata nem tartozik ebbe a körbe) 2%-át megkapja univerzális
egyenlegére történô feltöltésként.
A T Mobile Hitelkártya pénzügyi szolgáltatója és kibocsátója a Budapest Bank Nyrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) A T Mobile a Budapest Bank Nyrt.
pénzügyi ügynöke. A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat alapján nyújtja.
* A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) a fizetési határidô lejártáig visszafizeti. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során az Ön számláját
a költések napjától számított hitelkamat terheli. Az 53 napos kamatmentesség arra a vásárlási tranzakció(k)ra vonatkozik, amelye(ke)t a kártyabirtokos az elszámolási idôszak elsô napján (hónap elsô napja) hajt végre. Ettôl kezdve az
53 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken.

A T Mobile Hitelkártyéval kapcsolatos további információról, az érvényben lévô kamat- és díjtételekrôl, az igénylés általános feltételeirôl és az igényléshez
szükséges iratok leírásáról itt tájékozódhat.

