Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat
Közzététel napja: 2021.02.01
Hatálybalépés napja: 2021.02.01
I. Fogalmi meghatározások Bank: Jelenti a Sberbank Magyarország Zrt.-t (székhelye: 1088 Budapest,
Rákóczi út 1-3., cégjegyzékszáma: Főváros Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041720,
tevékenységi engedélyeinek száma: 977./1997./F, 41.061/1998, 41.061-2/1999;, és kelte: 1997.11.26. ,
1998. 12.09., 1999. 12.27., a továbbiakban: Bank), amely a Mastercard (a továbbiakban:
Kártyatársaság) licence alapján bocsát ki Hitelkártyát Magyarországon.
Elfogadó Bank: Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely adott elfogadóhellyel szerződést köt arra, hogy
biztosítja az elfogadóhely számára a Hitelkártya elfogadáshoz szükséges eszközöket, infrastruktúrát ,
valamint megvalósítja a kártyás vásárláshoz kapcsolódó elfogadói adminisztrációs és elszámolói
folyamatot.
Kereskedelmi kategória: A Sberbank Magyarország Zrt. által a Hitelkártya Kedvezmény
Szabályzatban meghatározott különböző tevékenységi csoportokba sorolt üzlettípusok összessége.
Minden Kereskedelmi kategóriára vonatkozóan a Bank meghirdeti, hogy, mely Kereskedelmi kategória
kódok tartoznak az egyes Kereskedelmi kategóriákba.
Kereskedelmi kategória kód (Merchant Category Code – MCC) Kártyatársaság által meghatározott 4
számjegyből álló kód, amelyet a hitelkártyát elfogadó kereskedő vonatkozásában a jellemző üzleti
tevékenység alapján az Elfogadó Bank határoz meg. Mivel ezen kód megadása teljes egészében az
Elfogadó Bank felelőssége, ezért a Sberbank Magyarország Zrt nem vállal felelősséget a hitelkártyát
Elfogadó Bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.

II. Általános szabályok
Hitelkártya Kedvezmény Szabályzata rendelkezik, alább felsorolt Hitelkártya termékek esetében nyújtott
kedvezményekről. A Bank az egyes Hitelkártya termékei esetében a hitelkártyával, interneten vagy
fizikai kereskedőnél történő vásárlási tranzakciók után kedvezményként pénzvisszatérítést nyújt,
meghatározott feltételekkel.
Amennyiben az alábbiakban felsorolt egyes kedvezmény leírások nem határozzák meg eltérően a
kedvezmény nyújtóját akkor a kedvezmény nyújtója a Bank. Az Ügyfél a hitelkártya igénylőlap és
szerződés aláírásával, és annak Bankhoz történő benyújtásával kérelmezi a Hitelkártya Kedvezmény
Szabályzat történő csatlakozást, amellyel egyben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
Hitelkártya Kedvezmény Szabályzatban rögzített feltételeket. A Bank az ügyfél csatlakozási kérelmét, a
hitelkérelem jóváhagyását követően, a hitelkártya igénylőlap és szerződés Bank általi aláírásával
automatikusan fogadja el. A kedvezmények nyújtása visszavonásig érvényes. A Bank jogosult jelen
szabályzatot egyoldalúan, indoklás nélkül bármikor módosítani. A visszavonás, illetve módosítás
hatályba lépésének időpontjáról a Bank külön értesítést nem küld az ügyfeleknek A Hitelkártya
Kedvezmény Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezései a Bank fiókjaiban, valamint a Bank
honlapján (www.sberbank.hu) tekinthetők meg. A Bank fenntartja a jogot az egyéb tranzakciók valós
voltának, illetve azok valós gazdasági tartalmának egyedi mérlegelésére illetve minősítésére, valamint
a minősítés eredményétől függően a kedvezmény megvonására.
A Bank jogosult az adott hónapra megvonni a pénzvisszatérítési kedvezményt, amennyiben az Adós az
adott hónapban fizetési késedelembe esett a Minimum fizetendő összeggel, mely alapján a kedvezmény
kifizetését megtagadhatja, illetve a már kifizetett kedvezményt a számla megterhelése útján vagy más
módon visszakövetelheti.
A pénzvisszatérítést a Bank minden hónap utolsó napján automatikusan jóváírja a hitelkártya
elszámolási számlán. A pénzvisszatérítés jóváírása, automatikusan a Számlatulajdonos külön kérése
nélkül történik. A jóváírt összeg megjelenik a hitelkártyaszámla-kivonaton, „Kedvezmény” jogcímen.

1

Amennyiben a Hitelkártya-szerződés hó közben megszűnik, az adott hónapban könyvelt vásárlás i
tranzakciók után pénzvisszatérítésre nem jogosult. A pénzvisszatérítés összegének meghatározásak or
a Bank nem veszi figyelembe azokat a vásárlási tranzakciókat, amelyek akár a kereskedő, akár az
Ügyfél, akár a Bank kezdeményezésére utólagos korrekció alapján kerültek jóváírásra, valamint a
kerettúllépést eredményező tranzakciókat.
A havi pénzvisszatérítési összeg alapja az adott hónapban, a Kártyatársasági elszámolásban a
Bankhoz beérkező, Hitelkártyaszámlán terhelt (könyvelt) vásárlási tranzakciók.
A kedvezmény mind a Fő-, mind a hozzá kapcsolódó egy, vagy több Társkártyával történő vásárlás ok
után felszámításra kerül. A számlaszintű maximális pénzvisszatérítés számításának alapjába az összes
a Hitelkártyaszámlán terhelt vásárlás, tehát a Fő-, valamint az összes Társkártyával végzett tranzakció
együttesen beleértendő.
A pénzvisszatérítés mértéke a különböző Hitelkártya Termékek esetén:

Hitelkártya
Termék

Kereskedelmi
kategóriák

Közüzemi számlák
Sberbank
Otthon Plusz
Hitelkártya

Sberbank
Lendület
Hitelkártya

Kereskedelmi kategória
kód (MCC)

4900, 4814

Élelm iszer

5311, 5411,5499

Egyéb vásárlás

Fenti kódoktól különböző
m inden egyéb

Sport,
egészségügy,
barkácsboltok,
sportszer bolt

Egyéb vásárlás

Kereskedelmi kategória
jellemzése

Közüzemi szolgáltatók
(fogyasztói elektromos
áram , víz, gáz, csatorna,
fűtés), mobiltelefon, tv,
internet, vezetékes
telefon, stb.
Szuper és
hipermarketek, diszkont
élelmiszerüzletek, kis
élelmiszerüzletek, stb.

Visszatérítés Kereskedelmi
m értéke
kategória
Szám laszintű
vásárlási
szintű
m axim um
tranzakció
m axim um
visszatérítés
szinten
visszatérítés

4,00%

3 000 HUF

7 000 Ft
2,00%

2 000 HUF

Minden egyéb vásárlás

1,00%

2 000 HUF

5200, 5085, 5231, 0780,
5047, 8021, 8043, 5912,
5122, 7032, 7941, 7997,
7999

Sport és fitnessz klub,
gyógyszertár, drogéria,
herbária, orvosi,
fogorvosi szolgáltatás,
szemészet, optika,
gyógyászati eszközök,
sportesemény, fürdő,
barkácsáruház,
kertgondozás, stb.

4,00%

5 000 HUF

Fenti kódoktól különböző
m inden egyéb

Minden egyéb vásárlás

1,00%

8 000 Ft

3 000 HUF
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