HIRDETMÉNY
a Sberbank Magyarország Zrt.
„bankkártyával történő internetes vásárlást ösztönző, lakossági” kampányáról
Hatályos 2020. augusztus 6-től 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, lakossági” néven kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány), melynek
részvételi feltételeit és szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza.

1.

Kampány időtartama

A kampány 2020. augusztus 6-tól 2020. szeptember 6-ig tart (a továbbiakban: Kampányidőszak).
2.

Kampányban részt vevő bankkártyák
Sberbank által kibocsátott




lakossági Mastercard betéti kártya;
lakossági Mastercard Gold betéti kártya;
lakossági Maestro betéti kártya,

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 1 (egy) db, egyszeri felhasználásra alkalmas, Don Pepe Pizzéria e-kupont ad, mely
2500 (kétezerötszáz) Forint értékű kedvezményre jogosítja felhasználóját. A Don Pepe ekuponkódok (továbbiakban: juttatás) 2020.12.31-ig használható fel. A Don Pepe e-kuponok
kézbesítése SMS üzenetben történik. A beváltás részleteit a hirdetmény 9-es és 10-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 1 600 (ezerhatszáz) legtöbb internetes
tranzakciót (interneten történő bankkártyás vásárlást) végrehajtó bankkártya birtokosa vagy
társkártya birtokosa jogosult a juttatásra. Amennyiben egy ügyfél több bankkártyával is rendelkezik
(2-es pontban felsorolt bankkártyák egyikével), úgy bankkártyánként külön-külön részt vesz a
kampányban és több juttatásra is jogosult lehet.
A Bank a kampány során csak a bankkártya interneten keresztüli használatát veszi figyelembe. Az
internetes tranzakció besorolása a kereskedő elfogadó bankja által beállított paraméterek alapján
történik. Ezen paraméterre a Banknak nincs befolyása, a tranzakciók esetleges téves besorolásáért a
Bank felelősséget nem vállal.
6.

Juttatásra való jogosultság feltételei





7.

A bankkártya birtokosa 2020. augusztus 6. és 2020. szeptember 6. között bankkártyájával
interneten keresztül történő tranzakciókat hajt végre (értsd: weboldalon keresztül,
bankkártyáját használva interneten vásárol);
a bankkártya, az azzal végrehajtott tranzakciók darabszáma alapján az első 1 600 (ezerhatszáz)
darab legtöbb internetes tranzakciót lebonyolító kártya között van, és
a bankkártya birtokos 2020. szeptember 6-án a Bank nyilvántartása szerint érvényes magyar
mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik; és
A fenti kritériumoknak 2020. augusztus 6. és 2020. szeptember 6. között együttesen kell
teljesülnie!

Juttatásra jogosult ügyfelek meghatározása

A kampányt követően a Bank a kampányidőszakon belül végrehajtott interneten keresztüli tranzakciók
(bankkártyával történő internetes vásárlások) darabszáma alapján csökkenő sorrendbe rendezi a
bankkártyánként az egyazon bankkártya birtokoshoz köthető interneten keresztüli tranzakciókat. Az
így kapott sorrend alapján kerül meghatározásra az első 1 600 (ezerhatszáz) legtöbb tranzakciót
bonyolító bankkártya birtokos (azonos tranzakció darab számmal akár több bankkártya birtokos is
rendelkezhet).
Amennyiben a sorrend meghatározása során, az 1 600. (ezerhatszázadik) bankkártya birtokoshoz (aki
a feltételt teljesítette) tartozó internetes tranzakció darabszám további bankkártya birtokoshoz
tartozó tranzakciószámmal megegyezik, úgy abban az esetben azok a bankkártya birtokosok jogosultak
a juttatásra, akik ugyanazon a napon teljesítették azt az internetes tranzakció darabszámot, mint
amelyen az 1 600. (ezerhatszázadik) feltételt teljesítő bankkártya birtokos teljesítette.
Például:
10 (tíz) db internetes tranzakcióval rendelkezik az 1 600. (ezerhatszázadik) bankkártya birtokos.
Emellett még 5 (öt) bankkártya birtokos is 10 (tíz) db internetes tranzakcióval rendelkezik a
kampányidőszak utolsó napján, akkor ebben az esetben, ha az 1 600. (ezerhatszázadik) bankkártya
birtokos 2020. szeptember 5-én teljesítette a 10. (tizedik) internetes tranzakcióját, akkor az 5 (öt)
további bankkártya birtokos közül az lesz jogosult a juttatásra, aki szintén 2020. szeptember 5-én
teljesítette a 10. (tizedik) internetes tranzakciót. Azon ügyfelek, akik 2020. szeptember 5-ét követően
teljesítették a 10. (tizedik) internetes tranzakciójukat, nem jogosultak a juttatásra.
8.

Juttatás átvétele

Azon ügyfelek, akik teljesítik a kampányfeltételeket és jogosultak a Juttatásra, (akár több bankkártyával
is teljesítették a kampányfeltételeket), juttatásra jogosító bankkártyánként 1 (egy) db, egyszeri
felhasználásra alkalmas 2 500 (kétezerötszáz) Forint értékű Don Pepe Pizzéria e-kupont SMS-ben
kapják meg a kampány lezárását követően, de legkésőbb 2020. szeptember 30-ig. A Juttatás

kézbesítésére a Bank a kampány lezárásának utolsó napján (2020. szeptember 6.) a Bank
nyilvántartásában szereplő magyar mobiltelefonszámot veszi igénybe. Az ügyfél a mobiltelefonszámot
a kampány időszaka alatt újonnan is megadhatja vagy frissítheti.
Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek a kampány lezárásakor (2020. szeptember 6.) a Bank
nyilvántartása szerint érvényes mobiltelefonszám elérhetőséggel, nem jogosultak a Juttatásra. Ez
esetben a bankkártya birtokost a sorrend szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
9.

Juttatás beváltása





az SMS-ben kapott jutalmat a Don Pepe étteremhálózatából történő házhoz rendelés esetén
lehet felhasználni;
a jutalmat kizárólag a Don Pepe Pizzéria szállítási területein belül eső szállítási címekhez
tartozó rendelés esetén lehet felhasználni (a kiszállítási területeket a Don Pepe honlapján
www.donpepe.hu oldalon tudja megtekinteni);
a jutalom mértéke (2 500 Ft) a készpénzes fizetéskor, a házhoz rendelés végösszegéből kerül
levonásra.

10. Juttatás igénybevételének feltételei
A jutalmat a Bank által küldött SMS-ben található kuponkód felhasználásával, egyszeri alkalommal
lehet érvényesíteni a:
 www.donpepe.hu weboldalon*, a RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE felületen -, a rendelés elküldése
előtt - beírva a kódot a KUPONKÓD ablakba;
 vagy telefonos rendelés esetén, a rendelést felvevő diszpécserrel való beszélgetéskor
beolvasva a kuponkódot.
A már beváltásra került kód újbóli beváltását a rendszer nem fogadja el.
Az elektronikus kuponkódok formájában megjelenő Don Pepe Pizzéria e-kupon csak a
készpénzfizetés melletti házhoz rendelés esetén érvényes, 2020. december 31-ig. Egy vásárláshoz
csak egy kupon használható fel.
A jutalom más kedvezményekkel, vagy akciós ajánlatokkal nem vonható össze. A jutalom harmadik
félre át nem ruházható, a jutalom készpénzre nem váltható át, még abban az esetben sem igényelhető
vissza (részlegesen sem), ha az adott rendelés összege nem érné el a 2 500 Ft értéket. A házhoz
rendelés minimális összege 900 Ft.
* A kosár összeállításakor és a megrendelés elküldésekor ez a kedvezmény még nem látszik,
azonban a számlázó rendszer már a kedvezménnyel csökkentett összegről fogja kiállítani a számlát,
amennyiben a jutalom feltételeinek megfelel a rendelés (ld. készpénzfizetésű megoldás
kiválasztása, és más akciós kedvezménnyel nem összevont).
11. Egyéb részvételi feltételek
A kampányban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Banknál
vezetett bankszámlához kapcsolódóan Mastercard, Mastercard Gold vagy Maestro lakossági betéti
egyérintéses bankkártyával rendelkeznek.
A Kampányban nem vehetnek részt a Bankkal tulajdonosi-, munka-, megbízási-, vállalkozási- vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint e személyeknek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.

Budapest, 2020. augusztus 6.

Sberbank Magyarország Zrt.

