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HIRDETMÉNY 
a Sberbank Magyarország Zrt. „2021. tavaszi bankkártyaaktiválást 

ösztönző” kampányáról  

Hatályos 2021.március 9- től 2021.május 8-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)  

2021. március 9. és 2021. május 8. közötti időszakra „2021. tavaszi bankkártya aktiválást 

ösztönző” kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány), melynek részvételi feltételeit és szabályait 

jelen Hirdetmény tartalmazza. 

 

 
1. A Kampány időtartama: 

A kampány 2021. márciustól 9-től 2021. május 8-ig tart (a továbbiakban: Kampányidőszak). 
 
2. A Kampányban történő részvétel feltétele: 

A Bank által 2021. január 1. előtt kibocsátott egyérintéses: 

 lakossági MasterCard betéti kártya; 

 lakossági MasterCard Gold betéti kártya; 

 lakossági Maestro betéti kártya; 

 amely fenti típusú bankkártyát 2021. január 1. és 2021. március 9. közötti időszakban a 
bankkártya birtokosa egyszer sem használta vásárlási vagy készpénzfelvételi 
tranzakcióra. 

A meghatározott feltételeknek megfelelő bankkártya birtokos Ügyfél a továbbiakban: a 
Résztvevő, vagy a Résztvevő Ügyfél. 

 
3. A Kampány célja: 

A Kampány célja, hogy a Bank által kibocsátott lakossági betéti (egyérintéses) MasterCard, 
MasterCard Gold és Maestro bankkártyákkal lebonyolított vásárlások gyakoriságát növelje, és a 
bankkártya használatot a Bank a jelen Hirdetmény szerinti eljárás alapján és tartalommaljuttatásban 
részesítse. 

 
4. A juttatás: 

A Bank a Hirdetményben foglalt feltételeknek megfelelő Résztvevő Ügyfelek részére, 
bankkártyánkként 1 (egy) db, egyszeri felhasználásra alkalmas NetPincér e-kupont ad, mely 3 500 
(háromezer-ötszáz) Forint értékű kedvezményre jogosítja felhasználóját felhasználóját. A NetPincér 
e-kuponkódok (továbbiakban: juttatás) 2021. december 31-ig használhatóak fel. A Netpincér 
kuponok a juttatásra jogosult ügyfeleknek SMS-ben kerülnek kézbesítésre.A Netpincér kupon 
beváltásának részleteit a hirdetmény 9-es pontja tartalmazza. 

 
5. A Kampány menete: 

A Bank a bankfiókjaiban és a www.sberbank.hu weboldalon, hirdetmény útján is tájékoztatja az 

ügyfeleit a Kampány részleteiről (időtartam, részvételi feltételek).  

A Kampányidőszak alatt a 2-es pontban részletezett lakossági egyérintéses betéti kártyák vásárlási 
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tranzakcióiról a Bank nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartás alapján időrendben a 7-es pontban részletezett leírás alapján az ott meghatározott 

számú, a jogosultság feltételeit teljesítő bankkártya birtokosa részére biztosítja a juttatást.  

Amennyiben egy Résztvevő 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. 

 
6. A juttatásra való jogosultság feltételei: 

 A bankkártya birtokos 2021. március 9. és 2021. május 8. között legalább 3 vásárlási 
tranzakciót hajt végre,  

 A bankkártya birtokos 2021. március 9. és 2021. május 8. között végrehajtott vásárlási 
tranzakciók darab száma az első 600 (hatszáz) darab legtöbb, a Kampányidőszak alatt a 
Kampányban részt vevő kártyabirtokos által végrehajtott tranzakció között van, és  

 2021. május 8-án a Résztvevő érvényes, a Bank részére legkésőbb ezen időpontig bejelentett 
érvényes magyar mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik. 

 

A fenti kritériumoknak 2021. március 9. és 2021. május 8. között együttesen kell teljesülnie! 
 
7. A juttatásra jogosult ügyfelek meghatározása: 

 A kampányt követően a Bank a Kampányidőszakon belül végrehajtott vásárlási tranzakciók 
darabszáma alapján csökkenő sorrendbe rendezi a bankkártyákat. Az így kapott sorrend alapján kerül 
meghatározásra az első 600 (hatszáz) legtöbb tranzakciót bonyolító bankkártya, és annak birtokosa 
(egy tranzakció darabszámmal akár több bankkártya birtokos is rendelkezhet). 

 Amennyiben a sorrend meghatározása során, a 600. (hatszázadik) juttatásra jogosult ügyfél által 
teljesített tranzakció darabszámot több más bankkártya birtokos is teljesítette, úgy abban az esetben 
a Bank minden érintett bankkártya birtokosnak kézbesíti a juttatást. 

 
8. A 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, az egyszeri felhasználásra alkalmas 3 500 (háromezer-ötszáz) forint értékű, NetPincér e-kupont 
SMS-ben kapják meg a kampány lezárását követően, de legkésőbb 2021 május 24-ig. 
A juttatás SMS-ben való kézbesítésére a Bank, a kampány lezárásának utolsó napján (2021. május 
8.), a Bank nyilvántartásában szereplő magyar mobiltelefonszámot veszi igénybe. 
Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek a kampány lezárásakor (2021.május 8.) a Bank nyilvántartása 
szerint érvényes magyar mobiltelefonszám elérhetőséggel, nem jogosultak a juttatásra. Ez esetben 
a bankkártya birtokost a sorrend szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

 

9. A juttatás beváltása: 

A juttatás egy, a netpincer.hu által elektronikus úton kiállított kuponkód, amely kizárólag a 
www.netpincer.hu weboldalon használható fel. A kupon felhasználásával a vásárló az adott kupon 
által meghatározott kedvezményben részesül, figyelembe véve a kampány alatt meghatározott 
feltételeket és korlátozásokat. A kuponkód 3500 Ft kedvezményre jogosít a rendelés értékéből. A 
minimum rendelési érték 3501 Ft. A rendelés értékébe a kiszállítási díj és a futár borravaló nem számít 
bele. A rendelési érték csak a kosárba tett termékek értékének az összege. A kupon felhasználásához 
szükséges minimum rendelési érték és az adott Partnernél beállított minimum rendelési érték 
eltérhet egymástól, a kupon felhasználásához mindkettő minimum rendelési értéket elkell érni. 
Ízkalandor szolgáltatás igénybevétele esetén nincs lehetőség a kupon felhasználására. Egy Fogyasztó 
csak egy kupont használhat fel egy rendelési folyamatban.  

http://www.netpincer.hu/
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A kupon felhasználása ingyenes regisztrációhoz kötött a netpincer.hu oldalon vagy 
mobilapplikációban (Android, iOS). A NetPincér fenntartja a jogot a rendelés törlésére vagy a 
felhasználói fiók zárolására (visszaélés gyanúja esetén), illetve az akció részleteinek módosítására. A 
házhozszállítási szolgáltatás elérhetősége területenként változó. A házhozszállítás részeként 
elérhető termékek köre Partnerenként eltérő. A termékek elérhetősége a Partnerek készlete szerint 
változhat. 

 
10. Adatkezelés: 

A Bank a kampányban résztvevő természetes személyek személyes adatait kezeli (adatkezelés), 
amely során az irányadó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el. 

 

A Bank adatkezelése a kampány lebonyolítása érdekében, a kampányban résztvevő személyek 
bankkártya tranzakciókhoz kapcsolódó adatait, valamint a juttatásra jogosultak értesítése 
érdekében ezen személyek elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím) érinti. Jelen pontban, a 
kampányban résztvevő személyek és juttatásra jogosultak együttesen: érintettek. 
 
 Adatkezelő: 
Sberbank Magyarország Zrt. 
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 
Cégjegyzékszám: 01-10-041720 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Shauri Martin, dpo@sberbank.hu 
e-mail: info@sberbank.hu 
Telefonszám: 36-1-5-57-58-59 
 Az adatkezelés jogalapja és ideje: 
A Bank az érintettek személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (adatkezelő jogos 
érdekeinek érvényesítése) alapján kezeli. 
A Bank jogos érdeke: a Bank betéti kártyáinak a népszerűsítése, és a betéti kártyák használatának 
ösztönzése 
Az adatkezelés tervezett időtartama: 2021.március 9. – 2021. május 24. 
 Az érintetteket megillető jogok 
A GDPR rendelkezéseinek megfelelően az érintettek a személyes adataik kezeléséről, valamint a 
kezelt adatokról jogosultak tájékoztatást, továbbá a személyes adatuk helyesbítését, törlését, 
kezelésének korlátozását kérni, tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen, valamint élhetnek 
az ún. adathordozhatósághoz való jogával. A GDPR alapján az érintetteket megillető jogokról 
részletesebb tájékoztatás a Bank https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-
tajekoztato.html oldalon elérhető adatkezelési tájékoztatójában olvasható. 
Amennyiben az érintett a Bank vagy a Bank valamely adatfeldolgozójának személyes adatok 
kezelésével összefüggő eljárását sérelmesnek találja, úgy lehetősége van panasszal a Bankhoz vagy 
adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni, a Bank vagy az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt, 
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1125 Budapest, Falk Miksa 
utca 9-11, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.honlap: www.naih.hu) eljárást kezdeményezni. 

 
 
 

Budapest, 2021. március 9. 
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