
 

HIRDETMÉNY 

A MAGYAR CETELEM BANK ZRT.  

CETELEM Klubkártya vásárlási kedvezményről 

 

1 Általános rendelkezés 

 

A Magyar Cetelem Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., cégjegyzékszám: 

Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-043269) (továbbiakban: Bank), 2013. december 1-től új típusú 

hitelkártyát bocsát ki Cetelem Klubkártya néven.  

 

A Cetelem Klubkártya birtokos (továbbiakban Kártyabirtokos, amely alatt a Főkártyabirtokos 

értendő, amennyiben jelen Hirdetmény eltérően nem rendelkezik) részére a Bank promóciót 

szervez, melyben a Kártyabirtokos jelen Hirdetmény hatálya alatt az általa kezdeményezett 

POS vásárlási tranzakciók után 1% utólagos kedvezményre (utólagos jóváírás formájában) 

jogosult a hitelkeret egyszeri felhasználásának erejéig jelen Hirdetmény feltételei szerint. 

 

2 Jogosultak köre 

 

2.1 A Bank által 2013. december hó 1. napját követően kibocsátott Mastercard Standard 

típusú kártya (továbbiakban: Cetelem Klubkártya) birtokosa. 

2.2 Nem tartozik a jelen Hirdetmény hatály alá a 2013. december hó 1. napját 

megelőzően a Bank által kibocsátott bármilyen típusú hitelkártya, illetve a 2013. 

december hó 1. napját követően kibocsátott Mahagóni MasterCard PayPass 

hitelkártya.  

 

 

3 A promócióban való részvétel feltételei:  

 

3.1 A Kártyabirtokos hozzájárulása ahhoz, hogy a Bank elektronikus üzenetben, 

hirdetési célból közvetlenül értesíthesse a Kártyabirtokost a Bank vagy harmadik 

személy termékeiről.  

3.2 SMS szolgáltatás igénylése a Cetelem Klubkártyához vagy érvényes Cetelem 

Netbank regisztráció. 

3.3 Email cím regisztrálása a Banknál. 

3.4 A kedvezményre az a Kártyabirtokos jogosult, akinek a Bank adatbázisa szerint:  

- a tranzakciót megelőző 12 hónapon belül nem volt 5 napot meghaladó késedelmes 

tartozása egyetlen hitelszerződésén sem,  

- egyetlen hitelszerződése sem került felmondásra késedelmes tartozás miatt,  

- nincsen a hitelkártya számláján fizetési hátraléka.  

3.5 Bármilyen a Bankkal szemben fennálló késedelem esetén a jelen Hirdetményben 

szereplő kedvezményre való jogosultság a Bank döntése alapján a fizetési késedelem 

idejére, illetve a hátralékos tartozás megfizetésétől számított minimum 12 hónapra 

felfüggesztésre kerül. 

3.6 A Bank jogosult – további döntéséig – a kedvezmény felfüggesztésére, amennyiben a 

Kártyabirtokossal szemben akár a jelen szerződés, akár más jogviszony alapján 

fennálló, lejárt vagy még nem esedékes követelések vannak, de azok esedékességkor 

történő megfizetését – a rendelkezésére álló információk alapján – a Bank 

bizonytalannak ítéli. 

3.7 A kedvezmény a Társkártyával végrehajtott jelen Hirdetmény szerinti fizetési 

műveletekhez is igénybe vehető, amennyiben a Főkártya és Társkártya Cetelem 



 

Klubkártya, illetve a Kártyabirtokos a jelen Hirdetményben rögzített feltételeknek 

megfelel. 

3.8 A kedvezmény nem vehető igénybe a virtuáliskártya szolgáltatással az interneten 

végrehajtott tranzakciók után. 

3.9 A kedvezmény nem érvényesíthető a Bank hitelközvetítőinek kereskedelmi 

egységeiben végrehajtott fizetési tranzakció után. 

3.10  A kedvezmény havonta utólag kerül jóváírásra, pontos összege a számlaegyenleg 

értesítőn kerül feltüntetésre. 

3.11  Jelen Hirdetmény szerinti kedvezmény abban az esetben jár, amennyiben a Bank 

kedvezőbb mértékű utólagos jóváírásra vonatkozó promóciót nem hirdet meg a 

Kártyabirtokos részére. 

 

Kártyabirtokos a jelen Hirdetményben foglalt feltételek teljesítésével elfogadja a jelen 

szabályzatban lefektetett valamennyi szabályt.  

 

A kedvezmény tekintetében nem minősülnek kártyás tranzakciónak különösen, de nem 

kizárólagosan a számlakiigazítási tranzakciók, visszafizetések, késedelmi díjak, keret 

túllépése miatt fizetett díjak, készpénzelőlegek, éves díjak. 

A kedvezményre a fenti feltételeknek mindenben megfelelő valamennyi Kártyabirtokos 

jogosult.  

 

4 A Klubkártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevételének menete 

 

A Klubkártyához kapcsolódó kedvezményben – az alábbiakban meghatározottak szerint – 

azok a Kártyabirtokosok részesülnek, akik POS berendezésen sikeresen végrehajtottak 

vásárlási tranzakciót, ideértve a Társkártyával végrehajtott tranzakciót is. 

A jelen Hirdetmény alkalmazása szempontjából kedvezményre jogosító hitelkártyás 

tranzakciónak minősül a Kártyabirtokos illetve a Társkártyabirtokos saját nevére szóló 

hitelkártyával POS terminálon, jelen Hirdetmény szerint végrehajtott sikeres vásárlási 

tranzakciója.  

A kedvezmény havonta legfeljebb az engedélyezett hitelkeret mértékéig végrehajtott vásárlási 

tranzakciók után vehető igénybe.  

Nem jár kedvezmény azon vásárlási tranzakciók után, amelyek a Kártyabirtokos illetve a 

Társkártyabirtokos elállása miatt visszavonásra kerülnek.  

 

5 Jóváírás 

 

A jóváírásra a terhelést követően, a következő egyenlegértesítőn kerül sor, mely jóváírásként 

jelenik meg. 

 

A jóváírásban részesülők meghatározására a Bank belső információs rendszere az irányadó. 

Ezen adatok a kedvezmény egyenlegértesítőn való feltüntetését követő 60. napig a Bankhoz 

intézett írásos kérés útján, a banktitokra és a személyes adatok védelmére vonatkozó 

szabályok betartása mellett bármely Kártyabirtokos számára megismerhetőek. 

 

A Klubkártya kedvezményben történő részvétel feltételeinek fennállását a Bank a promóció 

időtartama alatt, bármikor vizsgálhatja, és amennyiben a Kártyabirtokos nem felel meg jelen 

Hirdetmény feltételeinek, úgy az érintett Kártyabirtokost bármikor kizárhatja, a kedvezményt 

– akár utólagosan is –visszavonhatja. A kizárt Kártyabirtokos kedvezményre nem jogosult 

még abban az esetben sem, ha a Bank a kizárást eredményező okokról a jóváírás megtörténte 

előtt szerzett tudomást. A Kártyabirtokos kizárása a Társkártyabirtokos kizárását is jelenti. 



 

 

 

6 Hatály 

 

A jelen Hirdetmény 2016. március 21. napjától visszavonásig hatályos. A Bank a jelen 

Hirdetményt jogosult saját döntése alapján bármikor, módosítani, vagy visszavonni a 

hatálybalépést legalább 15 nappal megelőzőn közzétett hirdetmény útján. 

 

A Cetelem Klubkártya igénylésének, használatának szabályait, valamint pénzügyi feltételeit, a 

Bank által kibocsátott mindenkori üzletszabályzat, az általános szerződési feltételek, valamint 

hirdetmény tartalmazza. 

 

A Klubkártya kedvezménnyel kapcsolatosan további információt a (06-1) 458-6070-es 

telefonszámon kaphat. 

 

Budapest, 2016. március 21. 

        

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  


