
HIRDETMÉNY 

 

A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott 

hitelkártyákra vonatkozó változásokról 

 

2018. szeptember 1-től módosul a Magyar Cetelem Zrt. (a továbbiakban: Bank) valamennyi 

Hitelkártya Hirdetménye, valamint a Bank által kibocsátott MasterCard hitelkártyák Általános 

Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF). A módosítások nyomán valamennyi, a Bank 

által kibocsátott hitelkártya esetén változik az igénybe vehető tranzakciók köre az alábbiak 

szerint: 

A következő tranzakciók változnak 2018. szeptember 1-től:  

1. Pontosításra kerül a beszedésre vonatkozó feltételek meghatározása, melyre 

tekintettel az ÁSZF 1.10. pont f) alpontja, valamint a Hitelkártya Hirdetmények 2. 

oldal első bekezdésének f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„f) a Főkártyabirtokos, vagy az Adóstárs-Társkártyabirtokos a Bank által 

meghatározott feltételek mellett írásban, elektronikus úton, illetve telefonon adott 

felhatalmazása alapján, a kedvezményezett – a Bankkal történt megállapodás szerint 

– beszedési megbízást nyújthat be a Hitelszámla terhére.”  

 

2. Módosul az SMS szolgáltatás tartalma: a Főkártyabirtokos SMS-en nem jogosult 

igényelt hitelkerete mértékéig átutalási megbízás teljesítését kérni. Erre tekintettel az 

SMS szolgáltatásoknak - a Hitelkártya Hirdetmények 2. oldalán található - 

meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az SMS szolgáltatás szöveges üzenet küldésére a (06 30) 344-4004-es telefonszámon 

érhető el. 

A Főkártyabirtokos és Adóstárs-Társkártyabirtokos a Bank által megadott 

telefonszámra küldött SMS üzenetben az alábbi szolgáltatásokra jogosult: hitelkártya 

aktiválás, egyenleg lekérdezés, hitelkeret emelés kérése, SMS szolgáltatás lemondása.  

Az SMS szolgáltatással rendelkező Főkártyabirtokos a Banktól minden sikeres és 

sikertelen készpénzfelvételről, vásárlásról SMS értesítést kap. 

A Társkártyabirtokos (ha nem Adóstárs-Társkártyabirtokos) a Bank által megadott 

telefonszámra küldött SMS üzenetben az alábbi szolgáltatásokra jogosult: társkártya 

aktiválás, egyenleg lekérdezés, társkártyára vonatkozó SMS szolgáltatás lemondása. 

Az SMS szolgáltatással rendelkező Társkártya-birtokos a Banktól minden sikeres és 

sikertelen készpénzfelvételről, vásárlásról SMS értesítést kap.  



Amennyiben nem kíván a Banktól hirdetési célú SMS-t, e-mailt, telefonhívást vagy 

postai levelet kapni, kérjük ezt a www.cetelem.hu/leiratkozas weboldalon, telefonos 

ügyfélszolgálatunkon a (06 1) 458-6070 számon, vagy levélben a Magyar Cetelem Zrt. 

1384 Budapest, Pf. 745 címen jelezze. Kérését rövid időn belül feldolgozzuk, és 

többet nem választjuk ki ilyen típusú hirdetési célú üzenet címzettjeként. Jelzésének 

elküldése után még előfordulhat, hogy bankunktól korábban előkészített hirdetési 

célú üzenetet kap.” 

 

3. Megszűnik az automata átutalási szolgáltatás lehetősége a telefonos ügyfélszolgálati 

számon.  

Ha a módosításokat nem fogadja el, úgy 2018. augusztus 31-ig lehetősége van a szerződést 
írásban, azonnali hatállyal díj- és költségmentesen felmondani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
szerződés felmondása esetén a fennálló teljes tartozását rendeznie szükséges. 
 

2018. június 26. 

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

http://www.cetelem.hu/leiratkozas

