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Tisztelt Ügyfelünk! 

Az Európai Unió második pénzforgalmi irányelvéhez (PSD2, az EU 2015/2366 Irányelve) kapcsolódó 
erős ügyfél-hitelesítésre és biztonságos kommunikációs standardokra vonatkozó technikai 
rendelkezések előírásainak való megfelelés érdekében a következő, hitelkártyája használatát érintő 
változások kerülnek fokozatosan bevezetésre:  

- 2019. szeptember 14-től megszűnik az SMS-ben történő kártyaaktiválás és 
egyenleglekérdezés lehetősége. A kártyaaktiválást 2019. szeptember 14. után a (06 1) 458-
6070 telefonszámon végezheti el (2. menüpont). Az egyenleglekérdezést a Cetelem 
NetBankban vagy bármely magyarországi ATM készüléken végezheti el. 

- Minden hatodik egyérintéses vásárlás használata esetén kötelezővé válik a PIN kód 
megadása. Ez a változás a kártyaelfogadó partnerek fejlesztéseinek függvényében, 
fokozatosan kerül bevezetésre.  

A változásokról részletesen a www.cetelem.hu/biztonsagivaltozasok oldalon tájékozódhat. 

 

A fenti változásokkal kapcsolatosan a Magyar Cetelem Zrt. valamennyi hitelkártya hirdetménye,  

2019. szeptember 14-i hatállyal,  

továbbá a MasterCard hitelkártyák Általános Szerződési Feltételeinek 1.12. és 11.2. pontja  

2019. október 25-i hatállyal módosul. 

A további, fent nem említett változásokat a Bank szerződéskötési folyamatának átalakítása indokolja. 
A módosításokkal együtt érdemi változást nem jelentő szövegpontosítások is átvezetésre kerülnek.   

A 2019. szeptember 14. és október 25. napján hatályba lépő módosítások 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 dokumentumokban a törölt szövegrészek 
áthúzással, az új szövegrészek dőlt betűtípussal szerepelnek.  

A változások elfogadásáról Önnek nem kell külön nyilatkoznia. Amennyiben 2019. október 25. 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. 

október 25. 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. augusztus 10. 

 

Magyar Cetelem Zrt. 
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