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A Cetnet Internet Bank regisztrációval, illetve a rendszer használatával Ön elfogadja az 
alábbi felhasználási feltételeket, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el azokat! 
 
 
A regisztráció feltételei 

• Rendelkezni kell, a Magyar Cetelem Bank Zrt által kibocsátott valamelyik típusú 
hitelkártyával az alábbiak közül: AURA Cirrus, AURA MasterCard Electronic, AURA 
Prémium MasterCard Electronic, AURA MasterCard Unembossed, AURA MasterCard 
Standard, vagy AURA Prémium MasterCard Standard hitelkártya  

• AURA hitelkártyájához kapcsolódó SMS szolgáltatás. 
 
 
Hirdetmény: 
 Aura MasterCard Electronic hitelkártya 
 Aura Cirrus hitelkártya 
 Aura Prémium MasterCard Electronic hitelkártya 
 Aura MasterCard Unembossed hitelkártya 
 Aura MasterCard Standard hitelkártya 
 Aura Prémium MasterCard Standard hitelkártya 
 
Általános Szerződési Feltételek: 
 Aura MasterCard Electronic hitelkártya 
 Aura Cirrus hitelkártya 
 Aura Mastercard Unembossed/Standard/ Prémium Standard hitelkártyák 
 
Bankkártya Üzletszabályzat   
 
 
Felhasználói kézikönyv 

1. Bevezetés 
 
A CetNet a Magyar Cetelem Bank Zrt. Internet Bank rendszere. 
A szolgáltatás a nap 24 órájában elérhető gyors, biztonságos és könnyen használható. A CetNet-
en keresztül Önnek a regisztrációt követően lehetősége van Virtuális kártyaszám igénylésre az 
interneten keresztüli biztonságos vásárlásokhoz, rendelkezésére álló hitelkeretéből átutalást 
kérhet lakossági folyószámlájára, valamint hitelkeret emelési kérelmet rögzíthet és aktiválhatja 
Aura hitelkártyáját.  
 
 
 
 
 
 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
https://www.cetelem.hu/files/dokumentumok/bankkartyauzletszabalyzat.pdf
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2. Általános információk 
 
Elérés: www.cetelem.hu 
Kapcsolat: SSL 3.0, RC4 128 bites titkosítással (magas); 1024 bites RSA kulcscserével. 
Protokoll: HTTP protokoll titkosítással. 
Rendszer követelmények: Internet Explorer 5.0 vagy Netscape Navigator 4-es, vagy újabb 
verziószámú 128 bites titkosítást támogató böngésző. 
Biztonság:  

− Amennyiben Ön bejelentkezett a CetNet Internet Bankba, de a számítógéptől elmegy, 
kérjük, mindig jelentkezzen ki. Ha elfelejtene kijelentkezni, 10 perc elteltével a program 
automatikusan kilépteti Önt. 

− Háromszori hibás Telekód megadást követően az Ön CetNet használati jogosultságát 24 
órára felfüggesztjük. 

− Virtuális billentyű védi Önt a billentyűfigyelő programok ellen, így az Ön által beírt 
adatokat nem tudják nyomon követni. 

 
3. Regisztráció 
 

Ön akkor regisztrálhat, ha:  
− Magyar Cetelem Bank Zrt. ügyfele, 
− Aura Cirrus, Aura MasterCard Electronic, Aura Prémium MasterCard Electronic, Aura 

MasterCard Unembossed, Aura MasterCard Standard vagy Aura Prémium MasterCard 
Standard hitelkártyával és 

 Az igénylésről bővebben: http://www.cetelem.hu  
− AURA SMS szolgáltatással rendelkezik. 

 Az igénylésről bővebben: http://www.cetlem.hu   
 

 

Ahhoz, hogy a CetNet szolgáltatásait igénybe tudja venni, az első belépés előtt regisztrálnia kell. 
A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni: 

− 16 jegyű Aura MasterCard Electronic (557707…), Aura Cirrus (676897…), Aura 
Prémium MasterCard Electronic (557707…), Aura MasterCard Unembossed 
(532327…), Aura MasterCard Standard (549542…) vagy Aura Prémium MasterCard 
Standard (549542…) hitelkártya száma, 

− Az Ön születési ideje, 

− az AURA SMS szolgáltatáshoz tartozó mobiltelefon száma, 

− és megadható, de nem kötelező az e-mail cím.  

 

A CetNet használat feltételeinek elolvasását és elfogadását követően a regisztráció – ha a 
regisztrációs feltételeknek megfelelt – sikeres lesz.  

 

http://www.cetelem.hu/
http://www.cetelem.hu/
http://www.cetlem.hu/
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4. Belépés 
 
A belépéshez a továbbiakban a 16 jegyű AURA kártyaszámot és az SMS szolgáltatáshoz tartozó 
titkos Telekódot kell megadni. A kártyaszám vagy a Telekód változása esetén a továbbiakban az 
új adatokkal lehet belépni. 
 
Telekód megadása: A kártyaszám beírása után a képernyőn megjelenik a virtuális billentyű. Itt az 
egér segítségével adhatja meg az 5 jegyű titkos Telekódot. A számjegyek bevitelét a virtuális 
billentyűn lévő enter gomb lenyomásával rögzítheti. A töröl gombbal az eddig beírt számokat 
teljesen törli, az enter gomb felett található Backspace gomb pedig egyesével törli a beírt 
karaktereket.  
 
 

5. Menü 
 
Főoldal 
 
Sikeres belépés után elérhetővé válnak a CetNet szolgáltatásai. A képernyő bal oldalán 
megjelenik a menü rendszer. Az egyes menüpontok kiválasztásával további almenük is 
megjelenhetnek, amennyiben az adott funkcióhoz tartozik további szolgáltatás. A menü gombra 
kattintva beléphet a kiválasztott oldalra. Minden funkcióban elérhető a fő menüsor a bal felső 
sarokban, a Kilépés és a Vissza a főoldalra gomb pedig a bal alsó sarokban. 
 
 

5.1. Virtuális kártyaszám 
 
A Cetelem Bank által kibocsátott Virtuális kártya jelenleg az egyik legbiztonságosabb interneten 
használható készpénz-helyettesítő fizető eszközök egyike. A kártyaadatokat (kártyaszám, CVC2, 
érvényességi idő) csak és kizárólag a korábban regisztrált mobilszámra küldjük el sms üzenetben 
a CetNeten történt igénylés után. Amennyiben illetéktelenek használják fel az Ön adatait, akkor is 
Ön kap értesítést, nincs lehetőség arra, hogy más telefonszámra irányítsák át a kiküldött üzenetet. 
 
Virtuális kártyaszám igénylés 
Az oldalon feltüntetésre kerül: 

− Hitelkártya száma: Ha az Ön nevére több hitelkártyát is kibocsátottunk, a kártyaszám 
mögött található nyílra kattintva, a legördülő ablakban megjelenő kártyaszámok közül 
választhat. 

− Rendelkezésre álló hitelkeret: Szabadon felhasználható hitelkeret, ami segít Önnek abban, 
hogy mekkora értékben tud tranzakciót lebonyolítani. A rendelkezésre álló egyenleg 
kártyaválasztás esetén a kiválasztott kártyához igazodik. 

− Havi törlesztőrészlet: A kiválasztott kártyához tartozó törlesztőrészlet. 
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− SMS szolgáltatás telekódja: Virtuális kártyaszám igényléshez a virtuális billentyű 
segítségével kell megadnia az 5 jegyű titkos Telekódot. A Kártyaszám igénylés gombra 
kattintva megjelenik Önnek, hogy az igénylés sikeres vagy sikertelen volt-e. 

 
5.2. Virtuális kártyaszám letiltás 
 
Amennyiben rendelkezik érvényes Virtuális kártyaszámmal, választhatja a Virtuális kártyaszám 
letiltás funkciót, amennyiben azt mégsem szeretné felhasználni. 
A letiltás menete: 

− Egy vagy több AURA hitelkártya esetében is a kártyaszám előtti négyzetbe kattintva 
tudja kiválasztani azt a Virtuális kártyaszámot, amit szeretne letiltani. Segítségképpen az 
AURA kártyaszám mellett feltüntetjük az ehhez tartozó Virtuális kártyaszám utolsó 4 
számjegyét. 

−  SMS szolgáltatás telekódja: Virtuális kártyaszám letiltásához a virtuális billentyű 
segítségével kell megadnia az 5 jegyű titkos Telekódot. A Kártyaszám letiltás gombra 
kattintva megjelenik Önnek, hogy a letiltás sikeres vagy sikertelen volt-e. 

 
5.3. Átutalás 
 
Első lépésként azt a hitelkártyát kell kiválasztani, amelyik rendelkezésére álló hitelkeretéből az 
átutalást szeretné végrehajtani. Segítségképpen a kártyaszám alatt megjelenik a rendelkezésre álló 
hitelkeret. Több kártya esetén, külön – külön akár az összes hitelkártya keretét is fel tudja 
használni. Ezután azt a folyószámla számot kell kiválasztania, amire az átutalást szeretné indítani. 
Amennyiben Ön több számlaszámmal is rendelkezik, a legördíthető menüből tud közülük 
választani. 
Az első utalás előtt vagy a későbbiekben, ha új számlaszámot szeretne rögzíteni, akkor válassza a 
Számlaszám módosítása funkciót, ahol lehetősége van megadni az új számlaszámot.  
 
Fontos! 
Átutalást csak az Ön nevén, valamint a rendszerünkben rögzített Házastárs/Élettársa nevén 
lévő lakossági folyószámlára kérhet. A számlaszámnak rögzítve kell lennie a Magyar 
Cetelem Bank Zrt. rendszerében.  
 
Amennyiben a számlaszám rögzítése után Ön azt az üzenetet kapja, hogy a megadott számlaszám 
hibás, kérjük, ellenőrizze, hogy minden számot helyesen adott-e meg, ha igen, kérjük, hívja 
ügyfélszolgálatunkat a 061 336-6516-os telefonszámon, az új számlaszám rögzítésére. Ezt 
követően a számlaszám megadása sikeres lesz. Számlaszámnak maximum 3 x 8 számjegyet tud 
rögzíteni. 2 x 8 számjegy esetében az utolsó 8 számjegy üresen marad. 
A második átutalástól, ha az utalását az első utaláskor megadott számlaszámra indítja, a 
számlaszámot nem kell még egyszer megadnia.  
 
Egyszerre több számlaszámot is rögzíthet, és a későbbiekben lehetőség van a számlaszámok 
törlésére is a Számlaszám módosítás oldalon. A számlaszám előtt szereplő négyzet kipipálásával 
és a törlés gomb megnyomásával a számlaszám törlődik a listából. 
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A számlaszám kiválasztása után a Kedvezményezett részbe tudja beírni a számla tulajdonosának 
a nevét, majd a megjegyzés sorba szabadon beírható információt rögzíthet. Az átutalás 
összegének megadását követően a virtuális billentyű segítségével adhatja meg az 5 jegyű titkos 
Telekódot. Az Átutalás gombra kattintva megjelenik, hogy az utalás sikeres vagy sikertelen volt-
e. A sikeres átutalásról SMS üzenetet küldünk az Ön regisztrált mobilszámára. 
 

5.4. Hitelkeret emelés  
 
Miután kiválasztotta a hitelkártya számot, amire a keretemelést szeretné kezdeményezni, az 
Igényelt új hitelkeretet kell megadnia a legördíthető összegek közül választva.  
 
A maximálisan választható keretek Aura Mastercard Electronic, Aura Cirrus és Aura MasterCard 
Unembossed kártya estében 500.000 Ft, Aura MasterCard Unembossed kártya esetében 700.000 
Ft, Aura Prémium MasterCard Electronic kártya esetében 800.000 Ft, Aura Prémium MasterCard 
Standard kártya esetében 1.000.000 Ft. 
 
Segítségképpen feltüntetjük az Aktuális engedélyezett hitelkeretet. Ennél csak magasabb összeget 
választhat. Az Igényelt új hitelkeret és az Aktuális engedélyezett hitelkeret közötti különbséggel 
fog az Ön Rendelkezésére álló egyenlege növekedni pozitív bírálat esetén. A kérelem 
rögzítéséhez a virtuális billentyű segítségével adhatja meg az 5 jegyű titkos Telekódot. Az Elküld 
gombra kattintva kérelmét elküldi Bankunkhoz bírálatra. A bírálat eredményéről SMS üzenetet 
küldünk az Ön regisztrált mobilszámára. 
 

5.5. Aktiválás 
 
Az Aktiválás funkció csak abban az esetben választható, ha Ön rendelkezik aktiválandó 
hitelkártyával. Ellenkező esetben a menübe való belépés sikertelen lesz. 
A hitelkártya szám kiválasztása után az aktiváláshoz szükséges megadni az alábbi adatokat: 

− Érvényességi idő (HHÉÉ): Az Aura kártyaszám alatt található a kártya érvényességi ideje, 
− Az Ön születési ideje, 
− Adószáma, 
− az AURA SMS szolgáltatáshoz tartozó mobiltelefon száma. 
 

A virtuális billentyű segítségével adhatja meg az 5 jegyű titkos Telekódot. Az Elküld gombra 
kattintva, amennyiben az adatokat helyesen adta meg, SMS üzenetben küldjük el az Aktiválás 
kódot, amit pontosan kell beírni a CetNeten feltüntetett Aktiválás kód részbe. Az Elküld gombra 
kattintva, amennyiben helyesen adta meg az Aktiválás kódot, az aktiválás sikeres lesz, és a kártya 
használhatóvá válik.  
 

5.6. Regisztráció törlése 
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A regisztráció törlése funkció választásával Önnek lehetősége van a CetNet regisztrációját 
törölni. 
A későbbiekben, amennyiben ismételten szeretne regisztrálni a CetNet Internet Bank 
rendszerünkbe, a 3-as pontban leírt módon erre bármikor lehetősége lesz. 
 
 
Nyilatkozat: 
Mobiltelefonszám és email cím megadásával önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában 
hozzájárul ahhoz, hogy a Bank hirdetési célból SMS-ben és elektronikus úton termékeiről, 
szolgáltatásairól értesítse; ilyen értesítés küldését írásban, vagy a Bank által közölt telefonszámon 
kifejezett nyilatkozattal kizárhatja. Mobiltelefonszám megadásával kifejezetten igénybe kívánja 
venni a Bank kibővített AURA SMS szolgáltatását. A kibővített AURA SMS szolgáltatást a 
Bank által közölt telefonszámon, az általa szabályozott módon lehet lemondani. Tudomásul 
veszi, hogy a Bank a mobiltelefon vagy e-mail cím nem megfelelő vagy jogosulatlan 
használatából eredő következményekért nem vállal felelősséget. A kibővített Aura SMS 
szolgáltatás lemondását követően a Bank nem küld több hirdetési célú értesítést mobiltelefonjára, 
de az AURA SMS alapszolgáltatásai továbbra is elérhetőek maradnak. 
 


