HIRDETMÉNY
HIRDETMÉNY
A MAGYAR CETELEM ZRT. CETELEM KLUBKRÁRTYA 1% -KOS VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNYRŐL

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

A Magyar Cetelem Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cg. 01-10043269)
(továbbiakban: Bank), 2013.december 1-től új típusú hitelkártyát bocsátott ki Cetelem Klubkártya néven.
Nem tartozik a jelen Hirdetmény hatálya alá a 2013. december 1. napját megelőzően a Bank által kibocsátott bármilyen
típusú Hitelkártya, illetve a 2013. december 1. napját követően kibocsátott Mahagóni MasterCard PayPass Hitelkártya,
illetve Cetelem MasterCard Unembossed Hitelkártya.
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 az engedélyezett hitelkeret az adott számlázási ciklusban történt egyszeri felhasználásának erejéig
jelen Hirdetmény feltételei szerint. A jelen Hirdetmény szerinti kedvezmény – eltérő rendelkezés hiányában –
összevonható más kedvezményekkel, de az utólagos kedvezmény (jóváírás) összevont maximális összege az engedélyezett
hitelkeret adott számlázási ciklusban érvényes összegének 1%-ka.
2.

JOGOSULTAK KÖRE

A promócióban résztvevő ügyfél a Bank azon ügyfele (Kártyabirtokos),
2.1. aki a Bankkal kötött Hitelkártya szerződés alapján rendelkezik érvényes, a Bank által 2013.12.01. napját
követően kibocsátott Cetelem MasterCard Standard hitelkártyával (továbbiakban Cetelem Klubkártya)
2.2. aki hozzájárulást adott ahhoz, hogy a Bank adatait profilozási célból felhasználja
2.3. aki a Bank számára érvényes e-mail címet adott meg hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy azt a Bank belső
adatbázisaiban tárolhassa
2.4. aki hozzájárulást adott ahhoz, hogy Őt a Bank elektronikus üzenetben, postai úton, SMS-ben, illetve telefonon
hirdetési célból közvetlenül értesítéssel keresse a Bank vagy harmadik személy termékeivel kapcsolatban
2.5. aki rendelkezik aktív SMS szolgáltatással vagy érvényes Cetelem Netbank regisztrációval
2.6. akiknek a Bank adatbázisa szerint:
-

az 1%-kos jóváíráshoz kapcsolódó tranzakciót megelőző 12 hónapon belül nem volt 5 napot meghaladó
késedelmes tartozása egyetlen a Bankkal kötött hitelszerződésén sem

-

a Bankkal kötött egyetlen hitelszerződése sem került felmondásra késedelmes tartozás miatt,

-

a tranzakció elvégzésekor nincsen a jóváírást érintő Cetelem Klubkártya Hitelkártya számláján fizetési
hátraléka,

2.7. aki a Cetelem Klubkártya Főkártyához tartozó Társkártyával rendelkezik és a jelen Hirdetmény 2. pontjában
felsorolt valamennyi feltételnek megfelel.
A Kártyabirtokos a jelen Hirdetményben foglalt feltételek teljesítésével és a Klubkártya használatával elfogadja a jelen
Hirdetményben lefektetett valamennyi szabályt.
Amennyiben valamely, fenti feltételeknek megfelelő Kártyabirtokos a Promócióban nem kíván részt venni, azt írásban
bármikor jelezheti a Bank felé a 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57 postai címen, vagy a
https://www.cetelem.hu/cetelem/kapcsolat weboldalon.
3.

A KLUBKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE
3.1. A Klubkártyához kapcsolódó kedvezményben – az alábbiakban meghatározottak szerint – azok a
Kártyabirtokosok részesülnek, akik
-

a jelen hirdetmény 2. pontjában felsorolt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek, és
Cetelem Klubkártyájukon aktív a Klubkártya kedvezmény szolgáltatás, és

-

akik POS berendezésen sikeres vásárlási tranzakciót hajtottak végre, ideértve a Társkártyával végrehajtott
tranzakciót is.
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3.2. 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.
3.3. A kedvezmény havonta legfeljebb a Hitelkártyán engedélyezett hitelkeret mértékéig végrehajtott vásárlási
tranzakciók után vehető igénybe és az elszámolás a tárgyhó első és utolsó napja között beérkezett
tranzakciókra vonatkozik.
3.4. A Bank jogosult – további döntéséig – a kedvezmény felfüggesztésére, amennyiben a Kártyabirtokossal
szemben akár a Cetelem Klubkártya 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.
3.5. A kedvezmény nem érvényesíthető a Bank hitelközvetítőinek kereskedelmi egységeiben a hitelpultnál
végrehajtott fizetési tranzakció után.
3.6. A kedvezmény havonta utólag kerül jóváírásra, pontos összege a számlaegyenleg értesítőn kerül
feltüntetésre.
3.7. Nem jár kedvezmény azon vásárlási tranzakciók után, amelyek a Kártyabirtokos illetve a Társkártyabirtokos
elállása miatt visszavonásra kerülnek.
3.8. Amennyiben a jogosult Kártyabirtokos a jóváírás pillanatában már megszüntette a Hitelkártya számláját, a
jóváírást a Banktól a továbbiakban nem követelheti.
3.9. 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.
3.10. A visszatérítés másra nem ruházható át.
3.11. A jogosult Kártyabirtokosokat a visszatérítéssel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség.
3.12. A visszatérítésben részesülő Kártyabirtokos meghatározására a Bank belső információs rendszere,
nyilvántartása 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 a Promócióban résztevő Kártyabirtokos számára megismerhetőek.
3.13. A Promócióban történő részvétel feltételeinek fennállását a Bank bármikor vizsgálhatja, és amennyiben a
Kártyabirtokos nem felel meg jelen Hirdetmény feltételeinek, úgy az érintett Kártyabirtokost bármikor
kizárhatja, a kedvezményt (akár utólagosan is) visszavonhatja.
3.14. A kizárt Kártyabirtokos kedvezményre nem jogosult abban az esetben sem, ha a Bank a kizárást eredményező
okokról a jóváírás megtörténte előtt szerzett tudomást.
3.15. A Kártyabirtokos kizárása minden esetben maga után vonja a Társkártyabirtokos kizárását is.
3.16. 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.
3.17. A kedvezmény átutalás, készpénzfelvétel, autorizáció, és a Hitelkártya alszámlás vásárlások után (Cetelem
Joker részletfizetés, Áruhitel Expressz) nem vehető igénybe.
4.

ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
4.1. A promócióban való részvétel az 1. pontban rögzítetteknek megfelelően a Kártyabirtokos hozzájárulásához
kötött.
4.2. A Bank a 4.1 pontban foglaltak mellett szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Bank az adatkezelés ideje alatt bármikor lehetőséget biztosít az
Ügyfeleknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését,
helyesbítését vagy zárolását az alábbi címeken: Magyar Cetelem Zrt. 1384 Budapest, Pf. 745. címen vagy az
https://www.cetelem.hu/kapcsolat internetes címen. Ezen kívül, az Ügyfeleket megilleti a személyes adataik
kezelése elleni, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti
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tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság előtti vizsgálat kezdeményezésének a joga. A Bank részletes adatkezelési tájékoztatója a
https://www.cetelem.hu/doc/adatkezelesi-tajekoztato.pdf oldalon található.
5.

HATÁLY

A jelen Hirdetmény 2020. augusztus 25. napjától visszavonásig hatályos. A Bank a jelen Hirdetményt jogosult saját
döntése alapján bármikor, módosítani, vagy visszavonni a hatálybalépést legalább 15 nappal megelőzően közzétett
hirdetmény útján.
Jelen hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg az azonos tárgyú 2020. január 22. napjától hatályos hirdetmény
visszavonásra kerül.
A Cetelem Klubkártya igénylésének, használatának szabályait, valamint pénzügyi feltételeit, a Bank által kibocsátott
mindenkori Bankkártya Üzletszabályzat, a MasterCard hitelkártyák Általános Szerződési Feltételei, valamint a vonatkozó
hirdetmények tartalmazzák.
A Klubkártya kedvezménnyel kapcsolatosan további információt a (06-1) 458-6070-es telefonszámon kaphat.
*POS (point of sale) vásárlás: A fizikai kereskedőnél elhelyezett eszközön (POS terminál), vagy online kereskedőnél
végrehajtott kártyás fizetési mód, amely a bank rendszeréhez kommunikációs hálózaton keresztül, a nemzetközi
kártyatársaság elszámoló rendszerének közbeiktatásával kapcsolódik. Vásárláskor a tranzakció adatok elektronikus
formában kerülnek engedélyezésre, regisztrálásra, és továbbításra.
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