
HIRDETMÉNY 

 

A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett,  
2019. július 1-jén életbe lépő Bankkártya Üzletszabályzat módosult feltételekkel 

történő hatályba lépéséről 
 

A Bankkártya Üzletszabályzat a korábban jelzettektől eltérően az alábbi (11.) fejezet nélkül lép 

hatályba. 

„11. Másodlagos számlaazonosító 
A Kártyabirtokos (amennyiben a Főkártyabirtokos vagy az Adóstárs-Társkártyabirtokos másképp nem 
rendelkezik) jogosult a Hitelszámla azonosítására másodlagos számlaazonosítóként valamely EGT-államra 
mint földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó mobiltelefonszámot, elektronikus levelezési címet, 
továbbá az állami adó-és vámhatóság által megállapított adóazonosító jelet vagy adószámot meghatározni 
(másodlagos számlaazonosító hozzárendelése) a Bankhoz történő bejelentésével, illetve a már bejelentett 
másodlagos számlaazonosító módosítását, törlését kérni.  
A másodlagos számlaazonosító módosítására annak törlését követően, új bejelentés útján van lehetőség. A 
bejelentés, illetve törlés kezdeményezésére a Bank eljárásai szerint, Netbank felületen, vagy papír alapon 
írásban van lehetőség a Bank internetes honlapján mindenkor elérhető, vonatkozó nyomtatványok 
hiánytalan kitöltését és azok, valamint a szükséges mellékletek Bank részére történő megküldését követően.  

A Kártyabirtokos egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosítót is hozzárendelhet, azonban egy 
adott másodlagos számlaazonosítót kizárólag egy fizetési számlához rendelhet hozzá. 

A Bank a bejelentés átvételétől számítva évente egyeztet a Kártyabirtokossal a Hitelszámlához rendelt 
másodlagos számlaazonosítók érvényességéről akként, hogy a Kártyabirtokosnak a másodlagos 
számlaazonosító hozzárendelésére vonatkozó korábbi bejelentésének a megerősítését évente a bejelentés 
átvétele napjának számánál fogva megfelelő napig beszerzi.  
A Főkártyabirtokos és az Adóstárs-Társkártyabirtokos felhatalmazza a nem adóstárs Társkártyabirtokost, 
hogy a Társkártyabirtokos által bejelentett másodlagos azonosító vonatkozásában az éves adategyeztetést 
elvégezze. A Bank az évenkénti egyeztetésre előírt határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően értesíti 
a Kártyabirtokost az adategyeztetésről, valamint az adategyeztetés elmaradásának a következményéről. 
Amennyiben az adategyeztetés a Bank értesítése ellenére az ott meghatározott határidőben nem történik 
meg, a másodlagos számlaazonosító a határidő lejártát követő napon 0 órakor érvényét veszti, amely tényt 
a Bank haladéktalanul jelzi a központi adatbázis működtetését végző szervezetnek, amely azt 
haladéktalanul törli a központi adatbázisból. 

Amennyiben a Kártyabirtokos harmadik személy másodlagos számlaazonosítóját rendeli a Hitelszámlához 
és e harmadik személy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja, a Bank a másodlagos 
azonosítót törli a központi adatbázis működtetését végző szervezet nyilvántartásából, mely esetben a törlés 
miatt a Bankot felelősség nem terheli.” 

A módosítás az ügyfelekre nézve nem minősül hátrányos módosításnak.   
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