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A Magyar Cetelem Bank Zrt. Promóciós Szabályzata 
a 2017. májusi „Ünnepeljen velünk Párizsban!” Hitelkártya Promócióra 

(2017. május 1. – május 31.) 
 

 
1. FETLÉTELEK 
 

A Magyar Cetelem Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cg. 01-10-043269) 
(továbbiakban: Bank), által szervezett 2017. május 01. – május 31. közötti „Ünnepeljen velünk Párizsban!” 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. április 14.-i adatbázisa szerint  

1.2.1 egyetlen hitel-, kölcsönszerződésével sem áll behajtási, vagy adósságkezelési fázisban 
1.2.2. egyetlen hitel-, kölcsönszerződése sem került felmondásra késedelmes tartozás miatt 

1.3. akinek a Bank 2017. április 14.-i adatbázisa szerint hitelkártyáján rendelkezésre álló, felhasználható hitelkerete minimum 30 
000 (harmincezer) forint, 

1.4. akinek a Bank 2017. április 14.-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 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 
 

A Promóció során, a Bank 20 Ügyfele (Kategóriánként 5-5 ügyfél), aki  
 

2.1. mindenben megfelel jelen promóció 1. pontjában írt valamennyi feltételnek és 
2.2. a Cetelem Hitelkártyájához elektronikus számlaszolgáltatást vesz igénybe és 
2.3. a promóció végéig (2017.05.31.23 óra 59 perc) regisztrál a Cetelem NetBankba (https://www.cetelem.hu/netbank) és 
2.4. a promóció végéig (2017.05.31.23 óra 59 perc) elektronikus számlaküldési módra vált*.  
2.5. és a promóciós időszakban (2017.05.01. 0 óra 00 perc - 2017.05.31. 23 óra 59 perc) az alább felsorolt négy kategória 

valamelyikében Cetelem hitelkártyáját használja, 
 

 a jelen szabályzatban meghatározottak szerint, 20 000 Ft értékű Erzsébet Ajándékutalványban (továbbiakban: Utalvány) 
részesül. 

 
Kategóriák: 
 

1. ATM készpénzfelvétel 
2. Átutalás bármely belföldi bankszámlára 
3. Pénztári és online vásárlás 
4. Legtöbb kártyahasználat 

 
 

* Amennyiben az Ügyfél egyedi Cetelem Netbank fiókjában a számla küldés módja „Postai kivonat”, úgy azt a Promóciban való részvétel 
feltételeként elektronikus számlaküldési módra kell váltani. A számlaküldési mód váltás a Cetelem NetBank „Kártyám” oldal a 
„Számlaküldés módja” menüpontjában, vagy a Cetelem telefonos ügyfélszolgálatán lehetséges. Az Ügyfél az elektronikus 
számlakivonatra váltás után számlakivonatait elektronikus formában, a Cetelem NetBankon keresztül, a kiállítás napján azonnal 
megtekintheti vagy és/vagy letöltheti. A számlakivonat elkészültéről a Bank minden esetben e-mail üzenetet küld. A törlesztés módja 
elektronikus számlakivonat esetén átutalás vagy csoportos beszedés lehet, melyet az Ügyfél szintén a Cetelem NetBankban, a 
„Kártyám” menüpontban állíthat be. 
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 Promóciós ajándékok kategóriánként: 
 

 
2.6. Kategória 1 -  ATM pénzfelvétel: 

 
2.6.1. A Promóció során – az alábbiakban meghatározottak szerint – az az öt Ügyfél, aki mindenben megfelel jelen 

szabályzat 1. pontjában felsorolt valamennyi feltételnek, és a promóciós időszakban (2017.05.01. 0 óra 00 perc - 
2017.05.31. 23 óra 59 perc) a legmagasabb összértékben vesz fel készpénzt bármelyik magyarországi vagy külföldi 
bankjegykiadó automatából, 20 000 Ft érétkű Utalványban részesül.  

2.6.2. A promóciós időszak alatt a Bank a készpénzfelvételek összértékét vizsgálja. 
2.6.3. Egyenlő összértékű tranzakciók esetén az első ATM tranzakció ideje rangsorol (éééé.hh.nn.óó:pp:mp). 

 
 

2.7. Kategória 2 - átutalás bármely belföldi bankszámlára: 
 

2.7.1. A Promóció során – az alábbiakban meghatározottak szerint – az az öt Ügyfél, aki mindenben megfelel jelen 
szabályzat 1. pontjában felsorolt valamennyi feltételnek, és a promóciós időszakban (2017.05.01. 0 óra 00 perc - 
2017.05.31. 23 óra 59 perc) a legmagasabb összértékben átutalást kér/indít lakossági folyószámlájára vagy bármely 
belföldi bankszámlára, 20 000 Ft értékű Utalványban részesül. 
 

2.7.2. Az átutalás történhet a Bank telefonos ügyfélszolgálatán vagy a Cetelem NetBankon 
(https://www.cetelem.hu/netbank) keresztül. 

2.7.3.  A promóciós időszak alatt a Bank az átutalások összértékét vizsgálja. 
2.7.4. Egyenlő összértékű tranzakciók esetén az első átutalás ideje rangsorol (éééé.hh.nn.óó:pp:mp). 

 
2.8. Kategória 3 - pénztári vagy online vásárlás: 

 
2.8.1. A Promóció során – az alábbiakban meghatározottak szerint – az az öt Ügyfél, aki mindenben megfelel jelen 

szabályzat 1. pontjában felsorolt valamennyi feltételnek, és a promóciós időszakban (2017.05.01. 0 óra 00 perc - 
2017.05.31. 23 óra 59 perc) a legmagasabb összértékben fizet Cetelem hitelkártyájával pénztárnál vagy online, 
20 000 Ft értékű Utalványban részesül. A promóciós időszak alatt a Bank a pénztári és online vásárlások 
összértékét vizsgálja. 

2.8.2. Egyenlő összértékű tranzakciók esetén az első pénztári vagy online vásárlás ideje rangsorol. (éééé.hh.nn.óó:pp:mp). 
2.8.3.  A hitelpultnál történő fizetéseket (Áruhitel expressz, azonnali eladóhelyi kedvezménnyel történt vásárlás) a Bank 

kizárja a Promócióból, így azokat nem veszi figyelembe! 
 

2.9. Kategória 4: legtöbb kártyahasználat: 
 

2.9.1. A Promóció során – az alábbiakban meghatározottak szerint – az az öt Ügyfél, aki mindenben megfelel jelen 
szabályzat 1. pontjában felsorolt valamennyi feltételnek, és a promóciós időszakban (2017.05.01. 0 óra 00 perc - 
2017.05.31. 23 óra 59 perc) a legmagasabb darabszámban használja Cetelem hitelkártyáját: 

 
a) ATM készpénzfelvételre bármelyik magyarországi vagy külföldi bankjegykiadó automatából és/vagy 

Postahivatalban és 
b) átutalásra bármely belföldi bankszámlára és 
c) pénztári vagy online vásárlásra (a hitelpultnál történő fizetéseket a Bank kizárja a Promócióból, így azokat nem 

veszi figyelembe) 
 

20 000 Ft értékű Utalványban részesül. 
 

2.9.2. Egyenlő darabszámú tranzakciók esetén az első tranzakció (jelen szabályzat 2.5.1.bekezdésének a, b, c pontjában 
meghatározott tranzakciók) ideje rangsorol (éééé.hh.nn.óó:pp:mp). További egyezőség esetén a második tranzakció 
ideje rangsorol és így tovább. 

2.9.3. Egy Ügyfél csak egy kategóriában jogosult promóciós ajándékra, ha több kategóriában is a jogosult Ügyfelek között 
van, akkor a legkorábbi tranzakció  szerinti kategóriában jogosult utalványra . 

2.9.4. Abban az esetben, ha az ügyfél kettő vagy több kategóriában is a jogosult ügyfelek között van, és kettő vagy több 
kategóriában azonos összértékkel vagy darabszámmal, akkor a legkorábbi tranzakció szerinti kategóriában jogosult 
utalványra. 
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2.10.  Fő promóciós ajándék: 
 

2.10.1. A promóció során egy 2 személyes párizsi utazást kap az az Ügyfél, aki: 
 

1. a promóció ideje alatt helyesen válaszol a www.cetelem.hu/20evparizs oldalon feltett „Cetelem Születésnapi kvíz” 
valamennyi kérdésére és 

2. a promóciós időszakban a legnagyobb összértékben használta Cetelem hitelkártyáját az alábbi módok bármelyikén: 
 
d) ATM készpénzfelvételre bármelyik magyarországi vagy külföldi bankjegykiadó automatából és/vagy 

Postahivatalban és 
e) átutalásra bármely belföldi bankszámlára és 
f) pénztári vagy online vásárlásra (a hitelpultnál történő fizetéseket a Bank nem veszi figyelembe) 

 
2.10.2. A Bank a promóciós időszak alatt (2017.05.01. 0 óra 00 perc - 2017.05.31. 23 óra 59 perc) a Szabályzat 

2.5.1. a, b, c  pontjában meghatározott tranzakciók összértékét vizsgálja.  
2.10.3. Egyenlő összértékű tranzakciók esetén az első tranzakció ideje rangsorol (éééé.hh.nn.óó:pp:mp). További 

egyezőség esetén a második tranzakció ideje rangsorol és így tovább.  
2.10.4. Az az Ügyfél, aki a Fő ajándékra jogosult, nem jogosult utalványra a jelen szabályzat 2.2.,2.3.,2.4. és 2.5. 

pontjában felsorolt kategóriák egyikében sem. 
2.10.5. A Fő ajándékra való jogosultságot a Bank 2017. június 15-ig vizsgálja, a jogosult ügyfelet 2017. július 15-ig 

telefonon értesíti.  
2.10.6.  A Fő ajándékot a Neckermann Utazás Szolgáltató Kft. névre szóló kupon formájában biztosítja, melyet az 

arra jogosult Ügyfél személyesen, a Bankkal való egyeztetés után vehet át az általa kiválasztott Neckermann utazási 
irodában. A kupon érvényessége 2017.12.31. melyet az Ügyfél az érvényességi időn belül, az utazási irodával 
egyeztetve tetszés szerint bármikor felhasználhat. 

2.10.7. Amennyiben a Fő ajándék átadása az ügyfél hibájából hiúsul meg, és annak átvételével kapcsolatban 
legkésőbb 2017. augusztus 30.-ig nem jelentkezik, akkor arra a továbbiakban már nem jogosult. 

 
2.10.8.  A Fő ajándék az alábbiakat tartalmazza: 

 

 repülőjegy ára (retúr) 

 reptéri illeték 

 szállás költség (2 ágyas szoba 4 csillagos **** belvárosi szállodában 2 éjszakára + ellátás 
reggelivel) 

 
2.11.  A 2.2.,2.3.,2.4. és 2.5. pont szerinti utalványokra való jogosultságot a Bank 2017. június 15-ig vizsgálja, és az utalványt 

legkésőbb 2017. június 30-ig adja postára a jogosult Ügyfél részére. 
 

2.12.  Az utalványokat a Bank előzetes értesítés nélkül, postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg a jogosult Ügyfél 
nevére, a Banknál rögzített levelezési címére. A szabályosan postára adott küldemények postai kézbesítésének 
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Bank semmilyen felelősséget 
nem vállal. Az utalványok készpénzre nem válthatók át és másra nem ruházhatók át. Amennyiben a jogosult Ügyfél a postai 
úton megküldött utalványt nem veszi át, azt a Banktól a továbbiakban nem követelheti. 

 
2.13. A Bankot az utalvány átadásán kívül további kötelezettség a Promócióval kapcsolatosan (pl.: az utalvány átvételével 

kapcsolatos költségek) nem terheli. 
 

2.14. A jogosult Ügyfeleket a promóciós ajándékokkal - kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A Promócióban 
résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit. 
 

2.15. A promóciós ajándékban - 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. 
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2.16. 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 az utalványok postára adásáig 
és a Fő ajándékról való telefonos értesítésig, illetve a Promóció során bármikor kizárhatja.  

 
3. A PROMÓCIÓBAN NEM VEHETNEK RÉSZT 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); 

 azon ügyfelek, akik a készpénzfelvételt, és/vagy az átutalást követő 4 munkanapon belül visszautalják a felvett összege. 
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, 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 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. 

 
A Promóciókkal kapcsolatosan további információt a (06-1) 458-6070-es telefonszámon, vagy a www.cetelem.hu/20evparizs oldalon 
kaphat. 
 
Budapest, 2017.04.28. 
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