Részvételi szabályzat a MikroCredit Zrt. „MiniKölcsön 0%-os THM-val!”
elnevezésű promóciójához
1. Promóció szervezője és időtartama
1.1 MikroCredit Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-049458,
adószám: 26113906-2-43, a továbbiakban „Társaság”) „MiniKölcsön 0%-os THM-val!” elnevezéssel
kedvezményes kamatozású hiteltermék promóciót szervez (a továbbiakban: „Promóció”). A Promóció
időtartama alatt benyújtott Kölcsön iránti kérelmekre, azok elbírálására, a Kölcsönszerződések
megkötésére, és a megkötött Kölcsönszerződésekre, valamint azok teljesítésére, továbbá azok
megszegésére, vagy bármely egyéb kérdésre – eltérő rendelkezés hiányában – a Társaság hatályos
Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata és Kondíciós Listája alkalmazandó, melyek elérhetőek
a Társaság honlapján (www.minikolcson.hu) a Dokumentumok menüpont alatt. A Promóció
időtartama 2018. november 1. 00:00 óra és 2018. december 31. 23:59 óra közötti időszak.
1.2 A promóció részvételi feltételei a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”)
kerülnek meghatározásra.
2. Promócióban való részvétel feltételei
2.1 A Promócióban az Általános Szerződési Feltételek 3.1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő
természetes személyek vehetnek részt. További részvételi feltétel, hogy az Ügyfél a Szabályzatot
elfogadja.
2.2. A Promócióban azok a 2.1. pontban foglaltaknak megfelelő azon természetes személyek vehetnek
részt, akiknek az Általános Szerződési Feltételek 5.3. pontjában meghatározott Kölcsön iránti kérelme
a Társasághoz 2018. november 1. 00:00 óra és 2018. december 31. 23:59 óra között beérkezik, és az
Ügyfél és a Társaság között (az Ügyfél és a Társaság a továbbiakban együtt: „Felek”) 2019. január 31-ig
MiniKölcsön Kölcsönszerződés jön létre, melynek keretében a jóváhagyott Kölcsönösszeg ugyancsak
2019. január 31-ig kiutalásra kerül az Ügyfél részére. A Kölcsön iránti kérelmek Társasághoz való
beérkezésének időpontja és a Kölcsönszerződés létrejöttének időpontja a Társaság rendszerében és
nyilvántartásában rögzített időpont, függetlenül annak megküldési, illetve megkötési időpontjától.
2.3. A Promócióban nem vehetnek részt a Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai,
megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói és
élettársa.
2.4. A Társaság a kölcsönbírálat jogát fenntartja, továbbá fenntartja magának a jogot arra is, hogy a
Kölcsön iránti kérelmet elutasítsa, valamint kizárja a felelősségét bármely késedelemért.
3. Promóció menete
3.1. A Promóció keretében a Társaság a Promóciós Kondíciós Lista 1. pontjában meghatározott
kedvezményes mértékű Ügyleti Kamatot biztosít azon Ügyfeleinek, akik a Szabályzat 2. pontjában
foglalt feltételeket és határidőket hiánytalanul teljesítette és megtartotta, és akivel a Kölcsönszerződés
a Szabályzat 2.2. pontjában foglalt időpontig érvényesen létrejött.
3.2. A Társaság a Szabályzat szerinti kedvezményes MiniKölcsön kondíciókat biztosítja abban az
esetben is, amennyiben az Ügyfél a Promóció időtartalma alatt igényelt Kölcsönt, és azt a Társaság a
Szabályzat 2.2. pontja szerinti határidőben folyósította, és az Ügyfél a Kölcsön futamidejét az Általános

Szerződési Feltételek 5.16. pontja szerint akként hosszabbítja meg, hogy a futamidő a Szabályzat 2.2.
pontjában foglalt időtartam követően jár le.
3.4 A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a hitelkérelmet, az előzetes hitelbírálat
eredményétől függetlenül elutasítsa, esetleg a megalapozott döntéshez további adatokat kérjen be.
3.5 A jelen Szabályzat szerinti kiutalás napjának az a nap minősül, amikor a Kölcsönszerződésben
meghatározott Kölcsön összege a MikroCredit Zrt. bankszámlája megterhelésre kerül az Ügyfél által a
Kölcsönigénylés során megjelölt bankszámlája javára.
3.6 Fizetési késedelem esetén az Általános Szerződési Feltételek 9. pontjában foglaltak az
alkalmazandók.
4. Reprezentatív példák
4.1.
4.1.1.
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4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

300.000 Ft összegű MiniKölcsön igénylése esetén kedvezményes kondíciókkal, 90 napos
futamidővel
Ügyleti Kamat összege: 0,- Ft
Ügyleti Kamat mértéke: 0%
THM: 0% (a jelen Szabályzat hatálya alatt megkötött MiniKölcsön hitelszerződésre
vonatkozóan)
Futamidő: 90 nap
A hitel teljes díja (amely magában foglalja a felszámított ügyleti kamatot): 0,- Ft
Törlesztőrészlet összege (havi gyakorisággal fizetendő): 100.000,- Ft
Törlesztőrészlet száma: 3 db
Teljes visszafizetendő összeg: 300.000,- Ft
300.000 Ft összegű MiniKölcsön igénylése esetén kedvezményes kondíciókkal, 90 napos
futamidővel, Expressz szolgáltatás igénybevételével
Ügyleti Kamat összege: 0,- Ft
Ügyleti Kamat mértéke: 0%
THM: 0% (a jelen Szabályzat hatálya alatt megkötött MiniKölcsön hitelszerződésre
vonatkozóan)
Futamidő: 90 nap
Expressz Szolgáltatás díja (Opcionális): 75.000,- Ft
A hitel teljes díja (amely magában foglalja a felszámított ügyleti kamatot és az opcionálisan
választható Expressz díjat): 75.000,- Ft
Az Expressz szolgáltatás díja a THM számítás során nem kerül figyelembevételre.
Törlesztőrészlet összege (havi gyakorisággal fizetendő): 125.000,- Ft
Törlesztőrészlet száma: 3 db
Teljes visszafizetendő összeg: 375.000,- Ft

5. Adatkezelés
A Promóció során az Ügyfél által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok körére, illetve bármely
egyéb adatkezelési kérdésben a Társaság Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók, mely a
Társaság honlapján (www.minikolcson.hu) a Dokumentumok menüpont alatt megtalálható.

6. Egyéb rendelkezések
6.1 A Promócióban való részvétel a jelen Szabályzat kifejezett elfogadását jelenti. Az Ügyfelek a
Promócióban való részvétellel elismerik, hogy teljes körűen megismerték a jelen Szabályzatban foglalt
feltételeket és azokat kifejezetten elfogadják.
6.2 A Társaság a Promóció részvételi feltételeinek vizsgálata, valamint a kölcsönigénylésre való
jogosultság vizsgálata során kizárólag a saját nyilvántartását tekinti irányadónak.
6.3 A Társaság a Promócióban való részvétel alapján nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási,
kártérítési kötelezettséget a Promócióból eredő vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen költségért vagy
kárért.
6.4 A Társaság nem felelős a jelen Szabályzat alapján az Ügyfelek felé fennálló bármely kötelezettsége
késedelmes teljesítéséért vagy a teljesítés részleges, illetve teljes elmulasztásáért, ha e késedelem vagy
mulasztás neki fel nem róható okból következett be.
6.5 A Társaság kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a Promóciót bármikor felfüggesztheti vagy
visszavonhatja.
Budapest, 2018. október 31.
MikroCredit Zrt.
Szervező

