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HIRDETMÉNY  

 

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.; Cg. szám: 01-10-

041720; nyilvántartásba vevő cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; felügyeleti 

Szerv: Magyar Nemzeti Bank, székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. ; tevékenységi 

engedély száma: 977/1997/F; 41.061/1998 és 41.061-2/1999) (továbbiakban: a Bank) 

Promóciós akciót (a továbbiakban: Akció) hirdet a jelen Hirdetményben meghatározott 

feltételek szerint. 

 

1. Az Akció csatlakozási időszaka (a továbbiakban: Csatlakozási időszak): 

2017. december 11. napjától – 2017. december 29. napjáig 

 

2. Részvételre jogosultak köre 

Az Akcióban kizárólag azon Ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél) vehetnek részt, akik a 

Csatlakozási időszakban új, Lakossági MasterCard Standard betéti kártya terméket 

igényelnek és igénylésük a Bank által pozitív elbírálásban részesül. 

Nem számít új bankkártyának a Csatlakozási időszak kezdete előtt és tartama alatt 

igényelt bankkártya helyett bármely okból kibocsátott bankkártya. 

Az Akció értelmében új bankkártyának számítanak az alábbiak: 

a) új számlához főkártya igénylés 

b) új számlához társkártya igénylés 

c) meglévő számlához eltérő típusú fő- vagy társkártya igénylés 

d) meglévő számlához adott kártyabirtokos első kártyaigénylése 

 

3. Jogosultsági időszak 

 Kezdő napja: 2018. január 1. 

 Záró napja: 2018. január 31. 

 

4. Kedvezmény a Jogosultsági időszak alatt 

A Csatlakozási időszak alatt új, Lakossági MasterCard Standard betéti kártyát igénylő 

Ügyfelek részére a Jogosultsági időszakban bármely Sberbank Magyarország Zrt. által 

üzemeltetett bankfiók bankpénztárában végzett pénztári kifizetési tranzakcióval kapcsolatban 

levonásra került díjtételeket a Bank utólagosan, legkésőbb a Jogosultsági időszak záró napját 

követő 10. banki munkanapig visszatéríti. 

http://www.sberbank.hu/
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Záró rendelkezések: 

A Jogosultsági időszak záró napját követően, azaz 2018.02.01-től kezdődően a 

kedvezmény megszűnik, a továbbiakban a díjak felszámítása az Ügyfélre vonatkozó 

Kondíciós Listák, Hirdetmények szerint alakulnak.  

A Bank jogosult az Akció feltételeiről szóló Hirdetményt nem visszamenőleges hatállyal, a 

jövőre nézve az Ügyfelek számára egyoldalúan módosítani. 

Az Ügyfél az Akcióról szóló Hirdetményt az Akció teljes időtartama alatt a bankfiókokban 

valamint a www.sberbank.hu internetes oldalon tekintheti meg. Az Akcióval kapcsolatos 

további információkért kérjük hívja a Sberbank Telebankot, vagy személyesen keresse fel a 

Sberbank Magyarország Zrt. bármely bankfiókját. 

 

Közzététel: 2017. december 20.  

Sberbank Magyarország Zrt. 

 

http://www.sberbank.hu/
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