HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a
BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZATNAK az 1. Meghatározások pontjában a Hitelkártya, Ténylegesen
felhasznált hitelösszeg és Virtuális kártyaszám fogalma, illetve 2.4; 3.9; 4.8; 4.9; 4.11; 5.1; 5.3; 5.4; és
8.13 pontjai az alábbiak szerint módosulnak 2019. március 4. napjától.
Valamennyi módosítás esetén a törölt szövegek áthúzott (áthúzott), míg az újonnan hatályba lépő
szövegek félkövér betűtípussal szerepelnek.
Az 1. Meghatározások pontban
Hitelkártya: a hitelkártya, az a szabványméretű, a Bank által kibocsátott, megszemélyesített,
mágnescsíkkal, és/vagy chip-pel ellátott, készpénz-helyettesítő fizetési eszközként használható
plasztik lap, amely a hitelkártyához esetlegesen tartozó PIN-kóddal együtt a Kártyabirtokos
személyazonosítására, és a hitelszámla feletti rendelkezési jogosultságának igazolására szolgál, és
lehetővé teszi a Kártyabirtokos számára a fizetési megbízások megtételét.
Ténylegesen felhasznált hitelösszeg: a Kártyabirtokos megbízása szerint áru vételárának, igénybe vett
szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére, átutalásra, vagy készpénzfelvételre illetve a
Főkártyabirtokos vagy Adóstárs-Társkártyabirtokos által átutalásra ténylegesen felhasznált
hitelösszeg.
A Virtuális kártyaszám meghatározása törlésre kerül.
2.4. pont
A Bank és a Kártyabirtokos Főkártyabirtokos, illetve Adóstárs-Társkártyabirtokos közötti
Hitelkártyára, Hitelszámlára vonatkozó megállapodást képezik – az abban meghatározottak szerint – a
Bank által kibocsátott Hitelkártyák általános szerződési feltételei, a Bank általános és bankkártya
üzletszabályzata, valamint a mindenkori hirdetmény feltételei.
3.9. pont
A Társkártyabirtokos Adóstárs-Társkártyabirtokos jogai és kötelezettségei a kártyahasználat terén
megegyeznek a Főkártyabirtokoséval. Amennyiben a Társkártyabirtokos nem adóstárs, úgy a
Hitelkártya szerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozó rendelkezési jogok nem illetik
meg.
4.8. pont
A fizetési művelet teljesítésére – hatósági átutalás vagy átutalási végzés alapján végzett átutalás
kivételével – a Kártyabirtokosnak a szerződésben meghatározott módon történő előzetes vagy
utólagos jóváhagyását követően kerülhet sor. A fizetési művelet teljesítésére vonatkozó jóváhagyás a
kedvezményezetten vagy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón
keresztül is megadható. Jóváhagyás hiányában a fizetési művelet jóvá nem hagyottnak minősül.
A Kártyabirtokos a jóváhagyást az alábbiakban meghatározott időpontig visszavonhatja: a Bank a
fizetési megbízások módosítását, illetve visszavonását addig és akkor fogadja el, ha a
kedvezményezett értesítése, illetőleg a fizetési számla terhelése még nem történt meg. A fizetési
megbízásnak a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója által történt átvételét követően a Kártyabirtokos a
fizetési megbízást nem vonhatja vissza. Ha a fizetési megbízást fizetés-kezdeményezési szolgáltatást
végző pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezte vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta
keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának
a kedvezményezett részére való átadását vagy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző
pénzforgalmi szolgáltató felé történő jóváhagyását követően a fizető fél a fizetési megbízást nem
vonhatja vissza. Beszedés esetén a Kártyabirtokos Főkártyabirtokos illetve az AdóstársTárskártyabirtokos a fizetési megbízást – a visszatérítéshez való jog sérelme nélkül – a terhelést
megelőző munkanapig vonhatja vissza. A terhelési naphoz kötött fizetési megbízást a Kártyabirtokos a
megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. A megbízás módosításából,
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illetve visszavonásából eredő költségek a Kártyabirtokost Főkártyabirtokost illetve az AdóstársTárskártyabirtokost terhelik, illetve az ebből származó esetleges károkat a Kártyabirtokos
Főkártyabirtokos illetve az Adóstárs-Társkártyabirtokos viseli. A Bank a Hitelszámlán történt
téves jóváírás helyesbítése, és a számlavezetés körében a Kártyabirtokossal szemben keletkezett
esetleges követelése céljából jogosult a Hitelszámlát megterhelni.
4.9. pont
A Banknak jogában áll a megbízások megadásával kapcsolatos telefonbeszélgetéseket az erre
vonatkozó előzetes tájékoztatást követően rögzíteni. Az Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az
SMS szolgáltatás igénybevételével a Kártyabirtokos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Kártyabirtokos
által küldött adatállományt a Bank az esetlegesen később felmerülő vitás kérdések tisztázása
céljából elmenti, és a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja. A hangfelvételeket, az
elmentett adatállományt a Bank a banktitok megtartásával, illetve a személyiségi jogok tiszteletben
tartásával szigorúan bizalmasan kezeli, és kizárólag a Bank és a Kártyabirtokos közötti szerződésből
eredő félreértések, illetőleg viták esetén – a két fél közötti vita tisztázása során – használja fel
bizonyítékként. A Bank birtokában lévő hangfelvételeket, adatállományt a felek bizonyító erejűnek
fogadják el.
4.11. pont
Internetes vásárlás biztonsági kód szolgáltatás igénybevételéhez a Magyar Cetelem Zrt.
Netbankjában a vásárlási kód szolgáltatást aktiválni kell.
 Az Internetes vásárlás biztonsági kód szolgáltatás keretében internetes vásárlás esetén a
kártyabirtokos Főkártyabirtokos és az Adóstárs-Társkártyabirtokos kap egy külön
biztonsági kódot a fizetés megerősítéséhez.
 Az Internetes vásárlás biztonsági kódot (amely minden vásárlás alkalmával egyedi) a fizetés
kezdeményezésekor SMS-ben juttatja el a Bank az ügyfél által a Magyar Cetelem Zrt.
NetBank felületén megadott mobiltelefonszámra.
 Az Internetes vásárlás biztonsági kódot az internetes bolt által megadott, jelszó beírására
alkalmas felületre kell felvezetni.
5.1. pont
A Hitelkártyához a Bank titkos személyazonosító PIN kódot bocsáthat ki. A PIN kódot a Kártyabirtokos
a kártya aktiválása után maga határozhatja meg a Bank által megállapított és hirdetményben közzétett
módon, vagy azt a Bank lezárt borítékban postai úton juttatja el a Kártyabirtokos részére, aki köteles
meggyőződni annak sértetlenségéről. A PIN kódot a Kártyabirtokos köteles titkosan kezelni, és a PIN
kódot tartalmazó borítékot felnyitás után haladéktalanul megsemmisíteni. A PIN kódot a Hitelkártyával
egy helyen tárolni tilos.
5.3. pont
A Hitelszámlához kapcsolódóan a Bank Telekódot, illetve Virtuális Kártyaszámot bocsáthat ki. A
Telekódot/ Virtuális Kártyaszámot kizárólag a Kártyabirtokos ismerheti meg, azt jogosulatlan személy
tudomására nem hozhatja, ezen kötelezettség megszegéséből eredő károkért a Bank nem vállal
felelősséget. A Telekódot/Virtuális Kártyaszámot tartalmazó üzenetet, az olvasást követően
haladéktalanul törölni kell.
A Kártyabirtokos haladéktalanul köteles telefonon és írásban bejelenteni, ha a Telekód/Virtuális
Kártyaszám kikerült birtokából, vagy az általa megadott mobiltelefonszámhoz tartozó telefont, SIMkártyát elidegeníti, azt eltulajdonítják, birtokából kikerül. A Bank ezen kötelezettség elmulasztásából
eredő károkért felelősséggel nem tartozik, úgyszintén azért sem, ha a bejelentés nem az arra jogosult
személytől származik.
5.4. pont
Az Internetes vásárlás biztonsági kód bevezetésével bizonyos internetes boltokban a fizetési folyamat
során a kereskedő kötelezővé tette a biztonsági kód megadását. Ahhoz, hogy a Kártyabirtokos
Főkártyabirtokos és az Adóstárs-Társkártyabirtokos részére SMS-ben kiküldésre kerüljön a
biztonsági kód feltétlen aktiválnia szükséges a szolgáltatást a Magyar Cetelem Zrt. NetBank felületén.
Az Internetes biztonsági kód szolgáltatás inaktivitása következtében sikertelen fizetési folyamatokért a
Bank nem vállal felelősséget.
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8.13. pont
A letiltott hitelkártya pótlásának költsége a Kártyabirtokost Főkártyabirtokost, illetve az AdóstársTárskártyabirtokost terheli. A költségek mértékét a mindenkori hirdetmény tartalmazza.

A M AGYAR CETELEM ZRT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT M ASTERCARD HITELKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEINEK 1.1; 1.7; 1.8; 1.10 d); 1.15; 1.17; 1.18; 2.2; 7.5; 8.6; 9.7; 9.8; 9.11; és 11.1 pontjai
módosulnak 2019. március 4. napjától.
A módosítások szövegszerűen külön hirdetményben, az eredeti szöveghez képesti változások
átvezetésével olvashatóak.
Valamennyi módosítás esetén a törölt szövegek áthúzott (áthúzott), míg az újonnan hatályba lépő
szövegek félkövér betűtípussal szerepelnek.

A 2019. március 4. napján hatályba lépő módosítás részleteiről ügyfeleink a www.cetelem.hu
honlapon közzétett hirdetményekből tájékozódhatnak, melyek a Letölthető Dokumentumok között
érhetőek el: https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fenti módosítást elfogadottnak kell tekinteni, ha 2019. március 4.
napjáig nem tájékoztatják a Bankot a módosítás elutasításáról. A módosítás elutasítása a szerződés
azonnali hatályú felmondásának minősül. Ha a módosítást nem fogadja el, úgy ügyfeleinknek
lehetősége van továbbá a szerződést 2019. március 4. napjáig írásban, a MasterCard hitelkártyák
Általános Szerződési Feltételeiben és a vonatkozó hirdetményekben foglaltak szerint, díj-, költségvagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondani.

Budapest, 2018. december 21.

Magyar Cetelem Zrt.
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