A Magyar Cetelem Zrt. Promóciós Szabályzata
A 2019 Téli promócióra
(2019. november 8. – 2020. január 6.)
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A Magyar Cetelem Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., cégjegyzékszám: Fővárosi
Törvényszék cg. 01-10-043269) (továbbiakban: Bank), által szervezett „2019 Téli promócióban”
(továbbiakban: Promóció) az a természetes személy (továbbiakban: Ügyfél) vehet részt:
aki a promóció teljes ideje alatt a Banknál nem esett fizetési késedelembe a meglévő hitelével vagy
egyéb hiteleivel és,
aki a Banktól a promóciós időszakban (2019. november 8. – 2020. január 6.) személyi kölcsönt igényelt,
és akinek a Bank legalább 2 000 000 (kétmillió) Ft vagy afeletti összegben személyi kölcsönt folyósít a
2020. február 29-ig, és
aki folyósított személyi kölcsöne törlesztő részleteinek megfizetésére a csoportos beszedési megbízást
választotta, és
aki regisztrál a Szabályzatban megjelölt időszakban a Bank NetBank rendszerébe legkésőbb
2020. február 29-ig, és
aki hozzájárul a kereskedelmi ajánlatok fogadásához direkt marketing levél, e-mail, SMS és telefon
útján is, valamint ahhoz, hogy személyre szóló üzenetek és ajánlatok készítése és megküldése céljából
személyes, illetve viselkedésére és tartózkodási helyére vonatkozó adatait számítógépen tároljuk, és
automatizált módon feldolgozzuk (profilozás) 2020. február 29-ig, és
aki a hitelfolyósítástól 2020. március 31-ig rendszeresen, késedelem nélkül fizette a promóció
időtartama alatt felvett személyi kölcsön havi törlesztő részletét, a Banknál nem esett késedelembe,
nincs felszámolva sem késedelmi kamat, sem késedelmi díj és
aki a promóciós időszakban felvett személyi kölcsön hitelét nem törlesztette elő részben, vagy
egészben és
aki a promócióban való részvételével elfogadja a jelen szabályzatban lefektetett valamennyi feltételt.
A promóciós feltételeket a főadósnak szükséges teljesítenie, nem az adóstársnak.

A Promócióban a fenti valamennyi feltételnek mindenben megfelelő Ügyfél automatikusan részt vesz.
Amennyiben valamely, fenti feltételeknek megfelelő Ügyfél a Promócióban nem kíván részt venni, azt a
Promóció befejezéséig írásban bármikor jelezheti a Bank felé az alábbi elérhetőségeken:
 Postai úton: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
 Elektronikus üzenetben: www.cetelem.hu/cetelem/kapcsolat
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A promóció menete

A Promócióban, – az alábbiakban meghatározottak szerint – a promóciós időszakban igényelt és 2020. február
29-ig finanszírozott személyi kölcsön alapján az az Ügyfél vehet részt, aki a visszamérés időpontjáig
(2020. április 1.) mindenben megfelel valamennyi részvételi követelménynek (1. pont), valamint a jelen
Szabályzatban írt valamennyi feltételnek. A fentieknek megfelelően, a visszatérítésre az az Ügyfél jogosult, aki
a Banktól 2019. november 8. – 2020. január 6. között személyi kölcsönt igényel legalább 2 000 000 (kétmillió) Ft
összegben, és ezt követően a hitelbírálat az Ügyfél számára pozitív eredménnyel zárul. A Bank a promócióban
való részvételi jogosultságot 2020. április 1-én vizsgálja, és a jogosult Ügyfelek részére legkésőbb 2020. április
30-ig átutalja a felvett hitelösszegtől függő kamatjóváírást. A kamatjóváírás mértékét a táblázat tartalmazza. A
visszautalásról a Bank e-mailben tájékoztatja a jogosultakat.
Felvett hitelösszeg
2 000 000-2 999 999 Ft
3 000 000-3 999 999 Ft
>4 000 000 Ft és fölötte

Kamatjóváírás
20 000 Ft
25 000 Ft
30 000 Ft

A kamatjóváírás átutalása arra a szerződésben rögzített folyószámlára történik, melyre a Promóciós
időszakban felvett személyi kölcsön folyósításra került, és amelyről a Csoportos Beszedési Megbízás
történik.
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A kamatjóváírás nem csökkenti a hátralévő kamattartozást és a tőketartozást, valamint nem csökkenti a felvett
hitel futamidejét sem.
A Bank nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a szerződésben rögzített, valamint a „Felhatalmazás
csoportos beszedési megbízásra” elnevezésű nyomtatványon, a kölcsön folyósítására megadott
számlaszámban változás történik, és ebből kifolyólag nem érkezik meg a kamatjóváírás összege.
A promóció alapján a hitelösszegtől függő kamat visszatérítésben részesülők meghatározására a Bank belső
információs rendszere, nyilvántartása az irányadó. Ezen adatok a Promóció lezárását követő 60. napig a
Bankhoz intézett írásos kérés útján, a banktitokra és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok
betartása mellett bármely Ügyfél számára megismerhetőek.
A Promócióban történő részvétel feltételeinek fennállását a Bank a Promóció időtartama alatt vizsgálhatja, és
amennyiben az Ügyfél nem felel meg jelen Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Ügyfél(eke)t a Promócióból
bármikor kizárhatja.
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A promócióban nem vehetnek rész az alábbi személyek:
a Bank vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pont);
a Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont);
Adatkezelés, adatvédelem
a Promócióban való részvétel az 1. pontban rögzítetteknek megfelelően a jelen szabályzat szerinti
valamennyi feltétel fennállása esetén automatikusan történik, azonban a promóció ideje alatt az 1.
pontban foglaltak szerint bármikor lehetőség nyílik a leiratkozásra.
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 vagy helyesbítését az alábbi címeken: Magyar Cetelem Bank 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 tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga.

A
promóció
részletei
elérhetőek
a
Bank
https://www.cetelem.hu/szemelyi_kolcson/szabadfelhasznalasu_hitel

honlapjának

alábbi

oldalán:

A Promóciókkal kapcsolatosan további információt a (06-1) 458-6070-es telefonszámon kaphat.

Érvényes: 2019. november 8. – 2020. január 6.
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