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HIRDETMÉNY 
 

A Magyar Cetelem Zrt. 2020. január hó 1. napjától, a hitelkártya birtokos ügyfelek számára nem kedvezőtlenül a 

jelen Hirdetményben foglaltak szerint módosítja a hitelkártyákra vonatkozó lentiekben felsorolt 

hirdetményeket. 

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

hirdetményei: a 2017. április 5-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, 2016. július 1-től igényelt hitelkártyákra 

vonatkozó, a 2015. december 4-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, a 2015. július 1-től igényelt 

hitelkártyákra vonatkozó, a 2014. július 1-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, a 2013. november 29-től 

igényelt hitelkártyákra vonatkozó, 2013. június 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 ATM egyenleg lekérdezés díja 50 Ft / tranzakció, mely az egyenleg lekérdezést követően terhelődik a 

hitelkártya számlára. A Bank az ATM egyenleg lekérdezés díját 2020.08.31-ig promóciós céllal 

elengedi. A díj 2020.09.01-től kerül felszámításra. 

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

hirdetményei: a 2017. április 5-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, 2016. július 1-től igényelt hitelkártyákra 

vonatkozó, a 2015. december 4-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó hirdetmények az alábbiak szerint 

módosulnak: 

Valamennyi, a fenti hirdetmények hatálya alá tartozó hitelkártya esetében az Elektronikus csomag 

kedvezményt a Bank meghosszabbítja és 2020. augusztus 31. napjáig nyújtja. 

A Magyar Cetelem Zrt. által kibocsátott MasterCard hitelkártyákra vonatkozó a 2017. április 5-től igényelt 

hitelkártyákra vonatkozó hirdetménye az alábbiak szerint módosul: 

A Cetelem Unembossed Hitelkártya esetében a készpénzfelvétel és készpénzátutalás szolgáltatások 

díjmentessége 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül. A hirdetményben feltüntetett 

díjak 2020. szeptember 1. napjától kerülnek felszámításra. 

A Bank tájékoztatja továbbá az ügyfeleit, hogy a 2015. július 1-től, 2015. december 4-től, illetve 2016. július 1-

től igényelt hitelkártyákra vonatkozóan (a fenti módosításokkal) továbbra is változatlanul, a fenti 

megkülönböztetésnek megfelelően a  

 2015. július 1-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, 2015. július 1. napjától érvényes,  

 2015. december 4-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, 2015. december 4. napjától érvényes, 
illetve, 

 2016. július 1-től igényelt hitelkártyákra vonatkozó, 2016. július 1. napjától érvényes hitelkártya 
hirdetmények hatályosak és alkalmazandóak. 

 
A hirdetményeket a www.cetelem.hu oldalon, az alábbi elérhetőségen tudják megtekinteni: 
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok. 
 
A jelen hirdetmény érvényes: 2020. január 01.-től visszavonásig. 
Egyidejűleg a 2019. január 1. napjától hatályos azonos tárgyú hirdetmény visszavonásra kerül. 
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