
 

 

HIRDETMÉNY 

a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság hitelkártya szerződések 

szerződési feltételeinek módosításáról 

 

 

 

 

1.) A  Magyar Cetelem Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard hitelkártyák általános 

szerződési feltételei 7.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„7.5. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Cetelem Bank Zrt. a hitel-, 

hitelkártya kérelemben,  valamint a hitelkártyaszerződésben foglalt személyes adatait, az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a hitelintézetekről 

és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint a jelen szerződéses 

jogviszony szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, 

kockázatelemzési és értékelési célokra, e célok eléréséhez feltétlenül szükséges időtartamban, 

de legfeljebb a szerződés, vagy a szerződés alapján fennálló követelés megszűnésétől 

számított 8 évig nyilvántartsa, kezelje, illetve a fentiekben meghatározott célból továbbítsa  a 

Magyar Cetelem Bank Zrt. anyavállalatának (BNP Paribas Personal Finance France),   

valamint a Bank részére kiszervezés keretében adatfeldolgozást végző vállalkozások részére. 

Tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásukon 

alapul. Kizárólag a Magyar Cetelem Bank Zrt., illetve a fentiekben megjelölt vállalkozások 

jogosultak az adatok megismerésére, azzal, hogy  a banktitokként kezelendő adatokba csak 

jogszabályban meghatározott esetekben engedélyezhető betekintés.” 

 

2.) A  Magyar Cetelem Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard hitelkártyák általános 

szerződési feltételeinek 9.9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

9.9. A Magyar Cetelem Bank Zrt. a jelen szerződést jogosult felmondani, és a fennálló 

tőketartozásnak és járulékainak egyösszegű visszafizetését követelni és egyidejűleg a 

hitelkártya használatát letiltani, ha a Főkártyabirtokos: 

a)  körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, amely  veszélyezteti a kölcsön 

visszafizetésének lehetőségét, és a Főkártyabirtokos felszólítás ellenére nem ad megfelelő 

biztosítékot; 

b) a Magyar Cetelem Bank Zrt-t megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak 

tartalmát befolyásolta; 

c) valótlan adatokat közöl, vagy elmulasztja a szerződésben vállalt tájékoztatási 

kötelezettségét feltéve, hogy ez a lejárt, hátralékos követelés érvényesítését, illetve a 

követelés érvényesítése érdekében való kapcsolatfelvételt a Főkártyabirtokossal jelentősen 

megnehezíti; 

d) a fizetőképességére vonatkozó, valamint a hitel, illetve a kölcsön fedezetével, 

biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; 

e) fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének 

lehetőségét; 

f) a hitelre, vagy a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen 

csökkent, és azt a Főkártyabirtokos a Bank felszólítására nem egészíti ki; vagy 

g) a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és 

mulasztását felszólításra sem pótolja, feltéve, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás 



összege eléri, vagy meghaladja a szerződés szerint járó két havi törlesztő részlet összegét, 

vagy a késedelem több mint 90 napon keresztül fennáll; 

h) törvény által meghatározott egyéb esetekben. 

 

 

3.) A  Magyar Cetelem Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard hitelkártyák általános 

szerződési feltételeinek 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:. 

 

„11.4. A felek a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló 

fórumok: Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina krt. 

39., http://felugyelet.mnb.hu, illetve: http://felugyelet.mnb.hu/pbt ), Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Budapest, József krt. 6., http://www.nfh.hu).” 

 

 

Egyebekben a hitelkártya szerződésre vonatkozó szerződési feltételek változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

Hatályos: 2014. október hó 1. napjától. 

   

 

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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