
A Magyar Cetelem Zrt. Promóciós Szabályzata 
a 2017. júniusi hitelkártya „Sok kicsi sokra megy!” Promócióra 

(2017. június 01. – június 30.) 
 
 

1. FELTÉTELEK 
 
A Magyar Cetelem Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., cégjegyzékszám: Fővárosi 
Törvényszék Cg. 01-10-043269) (továbbiakban: Bank), által szervezett 2017. június 01. – június 30. 
közötti Hitelkártya „Sok kicsi sokra megy!” Promócióban (továbbiakban: Promóció) - a Bank által 
kibocsátott hitelkártyával rendelkező hitelkártya birtokosok (továbbiakban: Ügyfél) vehetnek részt az 
alábbi feltételek szerint: 
 
1.1 aki a Magyar Cetelem Zrt.-vel kötött hitelkártya szerződés alapján rendelkezik érvényes 

Cetelem MasterCard hitelkártyával. 
1.2 aki a Bank 2017. május 19.-i adatbázisa szerint  

- egyetlen hitel-, kölcsönszerződésével sem áll behajtási, vagy adósságkezelési 
fázisban 

- egyetlen hitel-, kölcsönszerződésére sem került felmondásra késedelmes tartozás 
miatt 

1.3 akinek a Bank 2017. május 19.-i adatbázisa szerint hitelkártyáján rendelkezésre álló, 
felhasználható hitelkerete minimum 30 000 (harmincezer) forint, 

1.4 akinek a Bank 2017. május 19.-i adatbázisa szerint, illetve a Promóció teljes ideje alatt a 
hitelkártyája nem került letiltásra, 

1.5 aki a Promócióban való részvételével elfogadja a jelen szabályzatban lefektetett valamennyi 
feltételt, 

1.6 a Banktól postai úton vagy e-mailben Promóciós felhívást kapott a Bank belső 
szabályzataiban meghatározott kritériumok alapján végzett leválogatás nyomán. 

 
A Promócióban valamennyi, a fenti feltételeknek mindenben megfelelő Ügyfél automatikusan részt 
vesz, a részvétel az Ügyfél hozzájárulásához nem kötött. Amennyiben valamely, fenti feltételeknek 
megfelelő Ügyfél a Promócióban nem kíván részt venni, azt a Promóció befejezéséig írásban bármikor 
jelezheti a Bank felé. 
 
 
 

2. A PROMÓCIÓ MENETE 
 

2.1. A Promóció során, a 2017. június 01. 00:01 órától – június 30. 23:59 óráig, az a 100 ügyfél, 
aki mindenben megfelel jelen szabályzat 1. pontjában felsorolt valamennyi feltételnek, és a 
promóciós időszakban a legtöbb alkalommal használja hitelkártyáját pénztári vásárlásra, 
átutalásra vagy készpénzfelvételre, és legkésőbb 2017. június 30. éjfélig regisztrál a 
Cetelem NetBankban, 5 000 Ft értékű visszatérítésben részesül. 

 
A promócióban a következő hitelkártya számla terhére végzett tranzakciókat nem vesszük 
figyelembe: áruhitel igénylés, hitelkártyás fizetés az áruhitel pultnál, Mindig kéznél 
kölcsön igénylés, Joker24 áruhitellé történő átalakítás. Egyenlő számú tranzakció esetén a 
tranzakciók összértéke rangsorol. 
 
A promóció más visszatérítést biztosító ajánlatokkal nem összevonható, és maximum az 
engedélyezett hitelkeret mértékéig veszi figyelembe a Bank a tranzakciókat. 
 
A promóciós ajánlat kizárólag a promóciós felhíváson feltüntetett számú hitelkártyával vehető 
igénybe. Ha egy ügyfél több Cetelem hitelkártyájára is kap promóciós felhívást, akkor a 
különböző kártyákon végzett tranzakciók nem kumulálódnak, a visszatérítésre való 
jogosultságot kártyánként vizsgáljuk. 

 
2.2. A visszatérítésre való jogosultságot a Bank utólagosan, 2017. július 15-ig vizsgálja, és a 

visszatérítést legkésőbb 2017. július 19-ig jóváírja a jogosult Ügyfél azon hitelkártya számláján, 



amelyikre a promóciós felhívás vonatkozik. A jóváírás a júliusban postázott számlakivonaton 
kerül feltüntetésre. 

 
A visszatérítés másra nem ruházható át. Amennyiben a jogosult Ügyfél a jóváírás pillanatában 
már megszüntette a hitelkártya számláját, a jóváírást a Banktól a továbbiakban nem követelheti. 
 
A jogosult Ügyfelet a visszatérítéssel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A 
Promócióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzat 
rendelkezéseit. 
  
A visszatérítésben részesülő ügyfél 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 visszatérítés jóváírásáig, illetve a Promóció során bármikor kizárhatja.  

 
 
 
3. A PROMÓCIÓBAN NEM VEHETNEK RÉSZT AZ ALÁBBI SZEMÉLYEK: 

 
 

a) a Bank vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. 
§ (1) bekezdés 1. pont); 

b) a Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli 
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont); 

c) azon ügyfelek, akik a kártyahasználatot követő 4 munkanapon belül visszautalják a felhasznált 
összeget. 

 
 
 
4. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 
 

4.1. A promócióban való részvétel az 1. pontban rögzítetteknek megfelelően automatikus. 
  

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 vagy helyesbítését 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 tiltakozás,  illetve a 
bírósági jogérvényesítés joga.  

 
 

Promóciós szabályzat: www.cetelem.hu/visszaterites 
 
 
A Promóciókkal kapcsolatosan további információt a (06-1) 458-6070-es telefonszámon kaphat. 
 
 
Budapest, 2017. május 31. 
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