HIRDETMÉNY
a Sberbank Magyarország Zrt.
„bankkártyával történő internetes vásárlást ösztönző, mikrovállalati” kampányáról
Hatályos 2020. augusztus 6-tól 2020. szeptember 6-ig
A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., 1463 Budapest Pf. 994,
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a továbbiakban: Bank)
2020. augusztus 6. és 2020. szeptember 6. közötti időszakra, úgynevezett „bankkártyával történő
internetes vásárlást ösztönző, mikrovállalati” néven Kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány),
melynek részvételi feltételeit és szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza.

1.

Kampány időtartama

A Kampány 2020. augusztus 6-tól és 2020. szeptember 6-ig tart (a továbbiakban: Kampányidőszak).

2.

Kampányban részt vevő bankkártyák
Sberbank által kibocsátott




Mikrovállalati MasterCard Business betéti bankkártya
(beleértve Széchenyi Kártya és Agrár Széchenyi Kártya típusú
MasterCard Business bankkártya);
Mikrovállalati Maestro betéti bankkártya,

amely bankkártya érvényességi idejének kezdete 2020. augusztus 5. vagy azt megelőző dátum és
amelyet a bankkártya birtokosa már használt legalább egyszer ezen időpont előtt vásárlási vagy
készpénzfelvételi tranzakcióra, továbbá amely bankkártya érvényességi idejének kezdete 2020.
augusztus 6. vagy azt követő dátum.

3.

Kampány célja

A Kampány célja, hogy a Kampányban résztvevő bankkártyák interneten keresztüli használatának
(internetes vásárlásának) gyakoriságát növelje, és a bankkártya használatot a Bank a jelen
Hirdetményben definiált eljárás szerint és tartalommal jutalmazza.

4.

Juttatás

A Bank a Hirdetményben rögzített feltételeket teljesítő és a juttatásra jogosult ügyfelek részére,
bankkártyánként 5 (öt) db, egyszeri felhasználásra alkalmas internetes vásárlás esetén
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felhasználható eMAG webáruház (www.emag.hu) által nyújtott kupont ad (továbbiakban: eMAG
kupon), melyek egyenként 3 000 (három ezer) Forint értékű kedvezményre jogosítja tulajdonosát. Az
eMAG e-kuponkódok (továbbiakban: juttatás) 2021. június 30-ig használhatóak fel. Az eMAG kuponok
kézbesítése SMS üzenetben történik. A beváltás részleteit a hirdetmény 9-es pontja tartalmazza.
5.

Kampány menete

A Bank a bankfiókjaiban és a www.sberbank.hu weboldalon, hirdetmény útján tájékoztatja az ügyfeleit
a Kampány részleteiről (időtartam, részvételi feltételek). A Kampányidőszak alatt a jelen Hirdetmény
2-es pontja szerinti, Kampányban résztvevő bankkártyák interneten történő tranzakcióiról a Bank
nyilvántartást vezet.
E nyilvántartás alapján a teljes Kampányidőszak alatt az első 350 (háromszázötven) legtöbb internetes
vásárlást végrehajtó Számlatulajdonos Ügyfél jogosult a juttatásra. A Bank a Számlatulajdonos Ügyfél
összes fizetési számlájához kapcsolódó összes a Kampányban résztvevő- bankkártyával (ideértve
társkártyával) internetes fizetőfelületen (VPOS) keresztül – belföldön vagy külföldön - bonyolított
bankkártyás vásárlást figyelembe veszi (továbbiakban: Figyelembe vett tranzakciók) a tranzakciók
értéknapja alapján. A Bank a vásárlások darabszámát Számlatulajdonos Ügyfelenként vizsgálja, tehát
amennyiben egy Számlatulajdonos Ügyfél több, a Kampányban résztvevő bankkártyával is rendelkezik,
úgy a különböző bankkártyákkal végrehajtott tranzakciók darabszáma összeadódik.
6.

Kampányban való részvétel és a juttatásra való jogosultság feltételei


A Kampányban azon Mikrovállalati Számlatulajdonos Ügyfelek vehetnek részt, akik a Banknál
vezetett bankszámlához kapcsolódóan a Kampányban résztvevő bankkártyákkal 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)






a Kampányban résztvevő bankkártyák valamelyikével 2020. augusztus 6. és 2020. szeptember
6. között interneten keresztül történő tranzakciókat hajt végre (értsd: weboldalon keresztül,
bankkártyáját használva interneten vásárol);
melynek darabszáma az első 350 (háromszázötven) darab legtöbb tranzakciót lebonyolító
Számlatulajdonos Ügyfél között van, és
2020. szeptember 6-án a Bank nyilvántartásában
mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik.

rögzített,

érvényes

belföldi

A fenti kritériumoknak 2020. augusztus 6-tól és 2020. szeptember 6 között együttesen kell
teljesülnie!
7.

Juttatásra jogosult ügyfelek meghatározása

Jelen hirdetmény és Kampány értelmében a feltétel teljesítés esetén a juttatásra jogosult ügyfélnek
kizárólag a Számlatulajdonos Ügyfél tekinthető (a Kártyabirtokos nem). (Pl. Ha a Mikrovállalati
Számlatulajdonos Ügyfél az egyik számlájához bankkártyát igényel egy munkavállalója részére, akkor
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a munkavállaló által bonyolított bankkártyás vásárlások beleszámítanak a feltétel teljesítésbe, de
juttatásra való jogosultság esetén a Számlatulajdonos Ügyfél kapja meg a juttatást.)
A Kampányt követően, 2020. szeptember 30-ig a Bank a Számlatulajdonos Ügyfeleket a
Kampányidőszakon belül a Figyelembe vett tranzakciók darabszáma alapján csökkenő sorrendbe
rendezi, amely darabszámot Számlatulajdonos Ügyfelenként a Számlatulajdonos Ügyfél összes
Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett bankszámlájához tartozó bankkártyával bonyolított
Figyelembe vett tranzakciók kumulált összegeként határoz meg. Az így kapott sorrend alapján kerül
meghatározásra az első 350 (háromszázötven) legtöbb tranzakciót bonyolító Számlatulajdonos Ügyfél
(azonos tranzakció darab számmal akár több Számlatulajdonos Ügyfél is rendelkezhet).

Amennyiben a sorrend meghatározása során, a 350. Számlatulajdonos Ügyfélhez (aki a feltételt
teljesítette) tartozó Figyelembe vett tranzakció darabszám további Számlatulajdonos Ügyfelekkel is
megegyezik, úgy abban az esetben azok a Számlatulajdonos Ügyfelek jogosultak a juttatásra, akik
ugyanazon időszak alatt teljesítették azt az internetes tranzakció darabszámot, mint amelyet a 350.
feltételt teljesítő Számlatulajdonos Ügyfél teljesített.
Bármely feltétel nem-teljesítése esetén a Számlatulajdonos Ügyfél a sorrend szempontjából figyelmen
kívül marad.
Például:
10 (tíz) db internetes tranzakcióval rendelkezik a 350. (háromszázötvenedik) Számlatulajdonos
Ügyfélbankkártya birtokos. Emellett még 5 (öt) Számlatulajdonos Ügyfélbankkártya birtokos is 10 (tíz)
db internetes tranzakcióval rendelkezik a kampányidőszak utolsó napján, akkor ebben az esetben, ha
a 350. (háromszázötvenedik) Számlatulajdonos Ügyfélbankkártya birtokos 2020. szeptember 6-án
teljesítette a 10. (tizedik) internetes tranzakcióját, akkor az 5 (öt) további Számlatulajdonos
Ügyfélbankkártya birtokos közül az lesz jogosult a juttatásra, aki szintén 2020. szeptember 6-án
teljesítette a 10. (tizedik) internetes tranzakciót. Azon ügyfelek, akik 2020. szeptember 6-át követően
teljesítették a 10. (tizedik) internetes tranzakciójukat, nem jogosultak a juttatásra.
8.

Juttatás átvétele

Azon Számlatulajdonos Ügyfelek, akik teljesítik a Kampányfeltételeket és jogosultak a juttatásra, 5 (öt)
db, egyszeri felhasználásra alkalmas, egyenként 3 000 (háromezer) Forint, összesen 15 000
(tizenötezer) Forint értékű eMAG e-kupont kapnak SMS-ben a Kampány lezárását követően, legkésőbb
2020. szeptember 30-ig.
A juttatás kézbesítésére a Bank a Kampány lezárásának utolsó napján (2020. szeptember 6.) 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. szeptember 6.) 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.
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9.

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. Egy 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. Egy váráslás során több kupon is felhasználható.
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.

10. 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, „Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
hirdetménye” vagy „Agrár Széchenyi Kártya hirdetménye” megnevezésű hirdetmények 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. „bankkártyával történő internetes vásárlást ösztönző,
mikrovállalati” 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.

Budapest, 2020. augusztus 6.

Sberbank Magyarország Zrt.
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