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HIRDETMÉNY 

a Sberbank Magyarország Zrt. „Folyószámlahitel igénylési akció” kampányáról 

Hatályos 2018. január 22-től 2018. április 30-ig 

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7., 1463 Budapest 

Pf. 994, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a 

továbbiakban:Bank) 2018. január 22. és 2018. április 30. közötti időszakra 

„Folyószámlahitel igénylési akció” kampányt hirdet (továbbiakban: a Kampány), 

melynek részvételi feltételeit és szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza. 

 

1. A kampány időtartama: 

A kampány 2018. január 22-től 2018. április 30-ig tart (a továbbiakban: Kampányidőszak). 

 

2. A Kampányban történő részvétel feltételei:  

 A Bank Ügyfele, aki a kampányidőszak kezdő időpontjában az alábbi 

termékkombinációk egyikével rendelkezik:  

o kizárólag lakossági forint fizetési számlával rendelkezik a Banknál; vagy  

o kizárólag lakossági forint fizetési számlával és személyi kölcsön szerződéssel 

rendelkezik a Banknál, feltéve hogy a személyi kölcsön szerződés nem 

felmondott státuszú; vagy 

o kizárólag lakossági forint fizetési számlával és jelzáloghitel-szerződéssel 

rendelkezik a Banknál, feltéve hogy a jelzáloghitel-szerződése nem felmondott 

státuszú; 

 az Ügyfél nem vett igénybe folyószámlahitelt a Banktól; 

 2017. augusztus és október hónap közötti időszakban, a megjelölt időszak minden 

hónapjára vonatkozóan az Ügyfél a Banknál vezetett lakossági forint fizetési 

számlájának a megterhelésével legalább 3 db tranzakciót kezdeményezett és/vagy a 

megjelölt időszak minden hónapjára vonatkozóan legalább havi 30 000 Ft jóváírás 

történt a Banknál vezetett lakossági forint fizetési számláján; 

  rendelkezik a Bank által postai úton egy SBSE-2018-2 kóddal ellátott tájékoztató 

levéllel. 

a részvétel feltételei a továbbiakban együtt: a Részvételi Feltételek.  

 

3. A kedvezmény: 

A Bank a 4. pontban meghatározott jogosultsági feltételek teljesülése esetén egyszeri 10.000 

Ft összegű jóváírásban részesíti ügyfelét (a továbbiakban: a Kedvezmény). 

  

 

4. A Kedvezményre való jogosultság feltételei: 

 az Ügyfél esetében teljesülnek a Részvételi Feltételek, és  

 A Kampányidőszak alatt az Ügyfél folyószámlahitelre vonatkozó igénylést nyújt 

be a Bankhoz, és 

 A folyószámlahitel kérelem bírálata pozitív lesz és a folyószámla szerződés 

létrejön, azzal, hogy a szerződés létrejötte megtörténhet a Kampányidőszak 

lejártát követően is; és 

 Az érintett Ügyfél a kampány lezárásakor (2018. április 30. nap vége) és a kedvezmény 

jóváírásakor rendelkezik a Banknál lakossági forint fizetési folyószámlával; és 
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 Az ügyfélnek a kampány lezárásakor (2018. április 30. nap vége) sem folyószámla- 

sem a Bank által nyújtott személyi kölcsön és/vagy jelzálogkölcsön szerződéssel 

összefüggésben lejárt tartozása nincsen, továbbá  

 A jelen Kampány keretében igényelt és létrejött folyószámlahitel szerződés 2018. 

május 15-én fennáll. 

 

 

5. A Kedvezmény jóváírása: 

Azon Ügyfelek számára, akik esetében teljesülnek a részvételi feltételek és teljesítik a 
kedvezményre jogosultság feltételeit, a Bank egy egyszeri alkalommal 10 000 Ft összeget ír 
jóvá az érintett Ügyfél lakossági forint folyószámláján.  
A jóváírást a Bank a kampány lezárását követően, de legkésőbb 2018. május 31-ig teljesíti. 
 
 

6. Záró rendelkezések 

A Bank jogosult a Kampány feltételeiről szóló Hirdetményt nem visszamenőleges hatállyal, a 

jövőre nézve az Ügyfelek számára nem hátrányosan, egyoldalúan módosítani. A jelen 

Kampány keretében egy lakossági Ügyfél egy alkalommal jogosult a Kedvezmény 

igénybevételére. 

A Kampány más program vagy akció kedvezményeivel és egyéb akciókkal nem vonható 

össze. 

A Kampányban való részvétel és a Kedvezményre jogosultság feltételeit a jelen Hirdetmény 

határozza meg.  

THM: 23,49% 

A folyószámlahitel termékre vonatkozóan a(z) „Folyószámlahitelek hirdetménye" elnevezésű 

Kondíciós Lista mindenkor érvényes rendelkezései, valamint a Bank Általános Szerződési 

Feltételek elnevezésű és a Kockázatvállalási Üzletszabályzat elnevezésű üzletszabályzatai az 

irányadóak és alkalmazandóak. A Bankkal kötött szerződésekre a magyar jogszabályok 

irányadóak. A Bank a folyószámlahitel termék vonatkozásában a hitelbírálat jogát fenntartja. 

A folyószámlahitel termék igénybevételéhez szükséges lakossági forint fizetési számla 

fenntartása a folyószámlahitel-szerződés teljes futamideje alatt.  

Az Ügyfél a jelen Kampány feltételeiről szóló Hirdetményt a Kampány teljes időtartama alatt a 

bankfiókokban valamint a www.sberbank.hu internetes oldalon tekintheti meg. A Kampánnyal 

kapcsolatos további információkért kérjük, hívja a Sberbank Telebankot (+36-1-5-57-58-59), 

vagy személyesen keresse fel a Sberbank Magyarország Zrt. bármely bankfiókját. 

 

 

 

Közzétéve: Budapest, 2018. január 22.   Sberbank Magyarország Zrt. 
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