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HIRDETMÉNY 
 

A Magyar Cetelem Zrt. 2017. május hó 1. napjától, a hitelkártya birtokos ügyfelek számára nem 

kedvezőtlenül a jelen Hirdetményben foglaltak szerint módosítja az általa kibocsátott MasterCard 

hitelkártyák általános szerződési feltételeit, valamint a hitelkártyákra vonatkozó lentiekben felsorolt 

hirdetményeket. 

Ezúton tájékoztatjuk a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) által kibocsátott hitelkártya birtokosokat, hogy a Bank 

2017. május 1-től bevezeti a Készpénzkiadó automatákon keresztüli (ATM) egyenleg lekérdezés 

szolgáltatást. 

A díj bevezetésével az alábbi dokumentumok vonatkozó pontjai módosulnak: 

 

- A Magyar Cetelem Zrt. által kibocsátott MasterCard hitelkártyák ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 

FELTÉTELEI az alábbi pontokban módosul 

 

4.6. Készpénzfelvételi és egyenleglekérdezési díj 

4.6.2. A Bank az egyenleglekérdezéssel járó költségek fedezésére jogosult egyenleglekérdezési 

díjat megállapítani, amelynek – a szerződéskötés időpontjában hatályos - mértékét a Hirdetmény 

tartalmazza. Amennyiben a bankkártya funkcionalitása megengedi - a Kártyabirtokos az ATM-

eken, illetve készpénzfelvételre alkalmas POS terminálok segítségével - ha az elfogadóhely ezt a 

szolgáltatást felajánlja - lekérdezheti aktuális felhasználható egyenlegét, melyet az ilyen eszköz a 

tranzakció bizonylatán is megjeleníthet.  

 

A PIN kód megadásával és a szolgáltatás igénybe vételével elfogadja a jelen Hirdetményben 

foglalt Általános Szerződési Feltétel 4.6. pontjának módosítását és a hitelkártyákra vonatkozó 

hirdetmények módosítását. 

 

- A Magyar Cetelem Zrt. által kibocsátott MasterCard hitelkártyákra vonatkozó a következőkben 

felsorolt hirdetményei: a 2015. december 4-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, a 2014. július 1-

től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, a 2013. november 27-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, 

a 2010. szeptember 30. és 2013. június 26. között igényelt hitelkártyákra vonatkozó és a 2010. 

szeptember 30. előtt igényelt hitelkártyákra vonatkozó hirdetmények az alábbiak szerint 

módosulnak: 

Az egyenleg lekérdezés díja 50 Ft / tranzakció, mely az egyenleg lekérdezést követően terhelődik 

a hitelkártya számlára.  

A Bank az egyenleg lekérdezés díját 2017. május 1-től vezeti be, melyet 2017.12.31-ig promóciós 

céllal elengedi. A díj 2018.01.01-től kerül terhelésre. 

 

Érvényes 2017. május 01.-től visszavonásig 

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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