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HIRDETMÉNY 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a     

Bankkártya Üzletszabályzatnak az 1. Meghatározások pontjában  az Elfogadóhely és Hitelkártya 
fogalma, illetve a 3.2, 3.6, 4.2 c) d), 4.4, 4.5, 4.10, 5.3, 5.5, 9.2, 10.2, 10.5, 11, 12.4 és 12.7 pontjai;  a  

Magyar Cetelem Zrt. által kibocsátott MasterCard hitelkártyák Általános Szerződési 
Feltételeinek 1.5, 1.6, 1.12, 1.20, 1.25, 4.16.2, 5.6, 6.4, 6.11, és 11.1 pontjai;  

a Cetelem Netbank hirdetmény, valamint a  

2017. április 5-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó Cetelem Hitelkártya Hirdetmény egyes 
rendelkezései  

2019. JÚLIUS 1-I HATÁLLYAL MÓDOSULNAK. 

A módosítások az alábbiakat tartalmazzák: 

 

 rögzítésre kerül a jelenlegi eljárás, mely szerint a Hitelkártyához tartozó PIN kódot a 
Kártyabirtokos a kártya aktiválása után maga határozhatja meg a Bank telefonos 
ügyfélszolgálatán, 

 megszűnik az ATM készpénzfelvétel és a postai, valamint bankpénztári POS tranzakciós 
limit, illetve változik a rendelkezésre álló hitelkeret felhasználhatósága, 

 meghatározásra kerülnek a másodlagos számlaazonosítókra vonatkozó szabályok,  

 pontosításra kerül a reklamációkezelésre vonatkozó szabályozás, 

  a kapcsolattartás módja kiegészül a Hitelkártyához kapcsolódó szerződésmódosításról, 
adatközlésről szóló SMS és e-mail tájékoztatás lehetőségével, 

 meghatározásra kerül a díjkimutatás rendelkezésre bocsátási módja,  

 meghosszabbodik az elektronikus csomag kedvezmény 2019. december 31-ig,  

 változik a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező ügyfelek esetén kért munkáltatói 
igazolás időtartamára vonatkozó elvárás,  

 átvezetésre kerülnek a jogszabályváltozások, valamint a szövegpontosítások. 
 

A 2019. július 1. napján hatályba lépő módosítás részleteiről ügyfeleink a www.cetelem.hu honlapon 
közzétett hirdetményekből és dokumentumokból tájékozódhatnak, melyek a Letölthető 
Dokumentumok menüpontban érhetőek el: https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok. A 
dokumentumban a törölt szövegrészek áthúzással, az új szövegrészek félkövér betűtípussal 
szerepelnek.  

A változások elfogadásáról Önnek nem kell külön nyilatkoznia, amennyiben 2019. július 1. napjáig 

erre külön elutasító levelet nem küld a Banknak, automatikusan elfogadottnak tekintjük a 

módosításokat. Amennyiben a módosítást nem fogadná el, úgy lehetősége van a szerződést 2019. 

július 1. napjáig írásban, a MasterCard hitelkártyák Általános Szerződési Feltételeiben és a vonatkozó 

hirdetményekben foglaltak szerint, díj- és költségmentesen felmondani. A módosítás elutasítása is a 

szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül, és a felmondás, vagy elutasítás időpontjában 

fennálló teljes tartozását egy összegben köteles rendezni.  

Budapest, 2019. április 18. 
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