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HIRDETMÉNY 

a Sberbank Magyarország Zrt. „Mikrovállalati bankkártya igénylés” Kampányáról 

Hatályos 2020. november 9-től 2020. november 29-ig 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., 1463 Budapest Pf. 994, 

nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a továbbiakban: Bank)  

2020. november 9. és 2020. november 29. közötti időszakra, úgynevezett Mikrovállalati bankkártya 

igénylés néven Kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány), melynek részvételi feltételeit és 

szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza. 

 

1. A Kampány időtartama: 

A Kampány teljes időtartama 2020. november 9-től 2020. november 29-ig tart (a továbbiakban: 

Kampányidőszak). 

 

2. A Kampányban részt vevő bankkártya birtokosok: 

A Bank által 2020. november 9. előtt kibocsátott egyérintéses Mikrovállalati Maestro betéti bankkártya 

birtokosa, aki a Kampányidőszakban megszünteti meglévő Mikrovállalati Maestro betéti bankkártya 

szerződését, és helyette új bankkártyaszerződéssel igényel Mikrovállalati Mastercard Business betéti 

bankkártyát, kivéve Széchenyi Kártya és Agrár Széchenyi Kártya típusú Mastercard Business bankkártya 

(a továbbiakban: Újonnan kibocsátott bankkártya). 

  
3. A Kampány célja:  

A Kampány célja, hogy a meglévő Mikrovállalati Maestro betéti bankkártyával rendelkezők Maestro 

betéti bankkártyája/bankkártyái helyett újonnan kibocsátott Mikrovállalati Mastercard Business betéti 

bankkártyák (kivéve Széchenyi Kártya és Agrár Széchenyi Kártya Típusú Mastercard Business 

bankkártya) igénylését ösztönözze, és a Bank jelen Hirdetményben definiált eljárás szerint és 

tartalommal jutalmazza. 

 

4. A Juttatás: 

A Bank a Hirdetményben rögzített feltételeket teljesítő és a Juttatásra jogosult ügyfelek részére, 

bankkártyánként 4 (négy) db, egyszeri felhasználásra alkalmas internetes vásárlás esetén 

felhasználható eMAG webáruház (www.emag.hu) által nyújtott kupont ad, mely darabonként 3000 

(háromezer) Forint, összesen 12 000 (tizenkétezer) Forint értékű kedvezményre jogosítja 

felhasználóját. Az eMAG kuponkódok (a továbbiakban úgyis, mint Juttatás) 2021.06.30-ig 

használhatóak fel. Az eMAG kuponok kézbesítése SMS üzenetben történik. A beváltás részleteit a 

Hirdetmény 9-es pontja tartalmazza. 

 

 

 

http://www.emag.hu/


 

2|3 

 

 

5. A Kampány menete: 

A Kampányidőszak alatt a Bank a bankfiókjaiban és a www.sberbank.hu weboldalon Hirdetmény útján 

tájékoztatja az Ügyfeleit a Kampány részleteiről. A Bank Maestro betéti bankkártyával rendelkező 

Ügyfele(i) a meglévő Maestro bankkártya szerződésüket megszüntetik, és helyette a 

Kampányidőszakban a 2. pontban részletezett Újonnan kibocsátott bankkártyá(ka)t igényel(nek).  

A Bank a meglévő Maestro betéti bankkártyákról és a Kampányidőszak alatt az új kártyaigénylésekről 

nyilvántartást vezet. E nyilvántartás alapján a teljes Kampányidőszak alatt a Kampány feltételeit 

teljesítő Számlatulajdonos ügyfél jogosult a Juttatásra. Amennyiben egy Számlatulajdonos Ügyfél 

számláihoz több, a Kampányban résztvevő bankkártyát is igényelnek, úgy bankkártyánként külön-

külön vesz részt a Kampányban és több Juttatásra is jogosult lehet. 

 

6. A Kampányban való részvétel és a Juttatásra való jogosultság feltételei: 

 A Kampányban azon Mikrovállalati Számlatulajdonos Ügyfelek vehetnek részt, akik a Banknál 

vezetett bankszámlához kapcsolódóan a kampányt megelőzően meglévő Maestro betéti 

bankkártyával rendelkeznek (Mikrovállalati ügyfélnek minősül a „TÁJÉKOZTATÓ – a Sberbank 

Magyarország Zrt. vállalati ügyfelek esetén alkalmazott üzletági szegmentációs irányelveiről”* 

című dokumentum szerint Mikrovállalati üzletágba sorolt ügyfél.  

* A www.sberbank.hu oldalon a Kondíciók és Hirdetmények között „Vállalati tájékoztató 

szegmentációs irányelvek 2014.07.03” megnevezéssel található) és 

 a kampányidőszakban a Maestro betéti bankkártya szerződés megszüntetésre kerül, és 
 a 2. pontban részletezett új bankkártya szerződés kötése 2020. november 9. és 2020. 

november 29. közötti időszakra esik,  
 A Juttatás kézbesítésekor az érintett Számlatulajdonos élő Mastercard bankkártya 

szerződéssel- és érvényes mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik. 
A fenti kritériumoknak 2020. november 9. és 2020. november 29. között együttesen kell 
teljesülnie! 

 

7. A Juttatás átvétele: 

Azon Számlatulajdonos Ügyfelek, akik teljesítik a Kampányfeltételeket és jogosultak a Juttatásra, 4 

(négy) db, egyszeri felhasználásra alkalmas, darabonként 3 000 (háromezer) Forint, összesen 12 000 

(tizenkétezer) Forint értékű eMAG kupont kapnak SMS-ben a Kampány lezárását követően, de 

legkésőbb 2020. december 4-ig.  

 

A Juttatás kézbesítésére a Bank a Kampány lezárásának utolsó napján (2020. november 29.), a Bank 

nyilvántartásában rögzített vagy a Kampány időszaka alatt a Számlatulajdonos Ügyfél által újonnan 

megadott vagy frissített belföldi mobiltelefonszámot veszi igénybe.  

 

Azon Számlatulajdonos Ügyfelek nem jogosultak a Juttatásra, akik nem rendelkeznek a Kampány 

lezárásakor (2020. november 29.) a Bank nyilvántartása szerint érvényes belföldi mobiltelefonszám 

elérhetőséggel. Továbbá a Számlatulajdonos Ügyfél által tévesen megadott mobiltelefonszámból 

fakadó Juttatás kézbesítési problémákért a Bank felelősséget nem vállal. 

 

http://www.sberbank.hu/
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8. A Juttatás beváltása: 

A Juttatás egy, az eMAG.hu által elektronikus úton kiállított kuponkód, amely kizárólag a 
www.emag.hu weboldalon használható fel. A kupon kiállítása és átadása az ügyfelek részére SMS-en 
keresztül történik. A kupon felhasználásával a vásárló az adott kupon által meghatározott 
kedvezményben részesül, figyelembe véve a kampány alatt meghatározott feltételeket és 
korlátozásokat. A kupon bármely, a www.emag.hu oldalon található termékre felhasználható, és 
bármely kedvezménnyel összevonható. A kupon csak egy vásárláshoz használható fel, még abban az 
esetben is, ha a kupon értéke nem kerül teljes összegben felhasználásra, mivel a kuponkód 
érvényessége az első felhasználás pillanatában megszűnik. A kupon nincs minimum összeghez kötve. 
Abban az esetben, ha a rendelés értéke kisebb, mint a kupon értéke, a különbség nem 
visszaigényelhető. A kuponok nem igényelhetők termék vagy készpénz formájában. A kupon 
felhasználásához a kódot a kosárban, a termék mellett jobb oldalon található “Rendelés összegzése” 
alatti “Van egy vásárlási utalványa?” mezőben kell megadni. Ha a kupon érvényes és helyesen lett 
megadva, akkor a rendelés újra számolt végösszege fog megjelenni. 

 
Amennyiben a vásárló által a kupon felhasználása mellett leadott, véglegesített rendelés a rendelésben 
szereplő termék/ek átvételétől számított 30 napon belül bármely okból törlésre kerül, a kupon 
érvényessége megszűnik, így a kuponkód nem lesz felhasználható, beváltható. 
 

9. Záró rendelkezések: 

A Kampány lebonyolítása, és az abban való részvétel jelen Hirdetményben foglaltak szerint történik. A 

jelen Hirdetményben érintett banki termékek esetén a jelen Hirdetményben nem szabályozott 

kérdésekben a bankkártya szerződést, az „Általános Kondíciós Lista - Vállalati bankkártyák általános 

kondíciói (Mikrovállalatok részére)” című Kondíciós Lista mindenkor érvényes rendelkezéseit, illetve az 

Általános Szerződési Feltételek és a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit kell 

alkalmazni. Fentieken túl irányadók a vonatkozó jogszabályok rendelkezései valamint a Bank 

mindenkori Kockázatvállalási Üzletszabályzata.  

Az ügyfél a Sberbank Magyarország Zrt. „Mikrovállalati bankkártya igénylés” Kampányról szóló 

Hirdetményt a Kampány teljes időtartama alatt a bankfiókokban valamint a www.sberbank.hu 

internetes oldalon tekintheti meg. A Kampánnyal kapcsolatos információkat az ügyfél a Sberbank 

Telebankon (+36-1-5-57-58-59) és személyesen a Sberbank Magyarország Zrt. bankfiókjaiban is 

kaphat.  

A kampányban nem vehetnek részt a Bankkal tulajdonosi-, munka-, megbízási-, vállalkozási- vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint e személyeknek a Polgári 

Törvényekről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

 

 Budapest, 2020. november 9. 

Sberbank Magyarország Zrt. 
 


