
 

 

HIRDETMÉNY 
 

a Sberbank Magyarország Zrt. „Talon Plusz Megtakarítási számlához kapcsolódó Bankkártyás Extra 

Szolgáltatást ösztönző” kampányáról 

Hatályos 2020. október. 14-től 2020. november 08-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. október 14. és 2020. november 08. közötti időszakra, Talon Plusz Megtakarítási számlához 

kapcsolódó Bankkártyás Extra Szolgáltatást ösztönző kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány), 

melynek részvételi feltételeit és szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza. 

 

1. A Kampány időtartama 

A Kampány 2020. október 14-től 2020. november 08-ig tart (a továbbiakban: Kampányidőszak). 

 
2. A Kampányban részt vevő Talon Plusz Megtakarítási számlák 

 már korábban megnyitott Talon Plusz Megtakarítási számla, melyhez Bankkártyás Extra 

Szolgáltatás tartozik, 

 vagy a Kampányidőszak alatt igényelt Talon Plusz Megtakarítási számla, melyhez Bankkártyás 

Extra Szolgáltatás tartozik. 

 
3. A Kampány célja 

A Kampány célja, hogy a Talon Plusz Megtakarítási számlához kapcsolódó Bankkártyás Extra 

Szolgáltatás általi a Banknál vezetett fizetési számlájáról a Talon Plusz Megtakarítási számlára történő 

átvezetéseket, és a Bank által kibocsátott lakossági betéti MasterCard, MasterCard Gold és Maestro 

bankkártyák használatának POS terminálon keresztüli, és interneten történő bankkártyás vásárlások 

gyakoriságát növelje, továbbá a bankkártya használat utáni átvezetéseket a Bank a jelen Hirdetmény 

szerinti eljárás szerint és tartalommal jutalmazza. 

 
4. Juttatás 

A Bank a jelen Hirdetményben rögzített feltételeket teljesítő és ezáltal Juttatásra jogosult ügyfelek 
részére, Talon Plusz Megtakarítási számlánként 1 (egy) db, egyszeri felhasználásra alkalmas 
internetes vásárlás esetén felhasználható eMAG webáruház (www.emag.hu) által nyújtott kupont 
ad (továbbiakban: eMAG kupon), mely 3 000 Ft (három ezer forint) értékű kedvezményre jogosítja 
tulajdonosát. Az eMAG e-kuponok (továbbiakban: Juttatás) 2020. december 31-ig használhatóak fel. 
Az eMAG kuponok kézbesítése SMS üzenetben történik. A beváltás részleteit a jelen Hirdetmény 9-es 
pontja tartalmazza. 

 
 
5. A Kampány menete 

A Bank SMS-en keresztül küld értesítőt a Bank rendszereiben érvényes magyar mobiltelefonszámmal 
és Talon Plusz Megtakarítási számlával rendelkező ügyfelek részére, amely tartalmazza a Kampány 
időtartamát, valamint a főbb Kampány- és részvételi feltételeket. Emellett 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 Talon Plusz 
Megtakarítási számlákon történő Bankkártyás Extra szolgáltatással történő átvezetésekről a Bank 
nyilvántartást vezet. E nyilvántartás alapján a teljes Kampányidőszak alatt az első 650 (hatszázötven) 
helyezett legtöbb darabszámú átvezetést végző Talon Plusz Megtakarítási számla tulajdonosa jogosult 
a Juttatásra.  



 

 

 
Amennyiben egy ügyfél több Talon Plusz Megtakarítási számlával is rendelkezik (2-es pontban felsorolt 
Talon Plusz Megtakarítási számlák egyikével), úgy számlánként külön-külön részt vesz a Kampányban, 
és több Juttatásra is jogosult lehet. 
 
6. A Jutalomra való jogosultság feltételei 

 

 A bankkártya birtokos már rendelkezik Talon Plusz Megtakarítási számlával, vagy a 

Kampányidőszak alatt Talon Plusz Megtakarítási számlát nyit, melyhez Talon Plusz 

Megtakarítási Számlához kapcsolódó Bankkártyás Extra szolgáltatást igényel; 

 a Talon Plusz Megtakarítási Számlához kapcsolódó Bankkártyás Extra Szolgáltatási 

szerződésében megadott betéti bankkártyájával 2020. október 14. és 2020. november 08. 

között POS terminálon keresztüli bankkártyás vásárlás, illetve interneten keresztül történő 

bankkártyás vásárlás után, az egyes vásárlások értékhatárától függetlenül az általa 

megválasztott megtakarítási összeg a Banknál vezetett fizetési számlájáról átvezetésre és 

jóváírásra kerül a Talon Plusz Megtakarítási számlájára; 

 akinek átvezetési darabszáma az első 650 (hatszázötven) helyezett legtöbb darabszámú 

átvezetést lebonyolító Talon Plusz Megtakarítási Számlatulajdonos ügyfél között van; és  

 2020. november 08-én a Bank nyilvántartásában rögzített, érvényes belföldi 

mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik. 

A fenti kritériumoknak 2020. október 14. és 2020. november 08. között együttesen kell teljesülnie! 

 
7. A Juttatásra jogosult ügyfelek meghatározása 

Jelen Hirdetmény és Kampány értelmében a fent maghatározott feltételek teljesítése esetén Juttatásra 
jogosult ügyfélnek kizárólag a Talon Plusz Megtakarítási Számlatulajdonos Ügyfél tekinthető. 
A Kampányt követően a Bank a Kampányidőszakon belül a részt vett Talon Plusz Megtakarítási 
számlákon végrehajtott átvezetések darabszámának kumulált összegét ellenőrzi Talon Plusz 
Megtakarítási számlánként, és az így kapott darabszámot figyelembe véve kerül meghatározásra azon 
ügyfelek csoportja, akik a Kampányidőszakon belül az első 650 (hatszázötven) helyezett legtöbb 
átvezetést bonyolító Talon Plusz Megtakarítási Számlatulajdonos Ügyfél között van. 
 
Amennyiben a sorrend meghatározása során, a 650. (hatszáz ötvenedik) helyezett Talon Plusz 
Megtakarítási Számlatulajdonoshoz (aki a feltételeket teljesítette) tartozó Talon Plusz Megtakarítási 
Számlához kapcsolódó Bankkártyás Extra Szolgáltatás által átvezetési darabszám további Talon Plusz 
Megtakarítási Számlatulajdonos(ok)hoz tartozó átvezetési darabszámmal megegyezik, abban az 
esetben, mindazok, akik ezen darabszámmal teljesítették a Jutalomra való jogosultság feltételeit, 
jogosultak a Juttatásra. 
 

8. A Juttatás átvétele 

Azon ügyfelek, akik teljesítik a Jutalomra való jogosultság feltételeit és jogosultak a Juttatásra (akár 

több Talon Plusz Megtakarítási számlával is teljesítették a Jutalomra való jogosultság feltételeit), 
Juttatásra jogosító Talon Plusz Megtakarítási számlánként 1 (egy) db, egyszeri felhasználásra alkalmas 
3 000 Ft (három ezer forint) értékű eMAG e-kupont SMS-ben kapják meg a Kampány lezárását 
követően, legkésőbb 2020. november 17-ig.  
  
A Juttatás kézbesítésére a Bank a Kampány lezárásának utolsó napján (2020. november 08.) a Bank 
nyilvántartásában szereplő, akár a Kampány időszaka alatt az ügyfél által újonnan megadott vagy 
frissített magyar mobiltelefonszámot veszi igénybe. 
 
Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek a Kampány lezárásakor (2020. november 08.) a Bank 
nyilvántartása szerint érvényes magyar mobiltelefonszám elérhetőséggel, nem jogosultak a Juttatásra. 
Ez esetben a bankkártya birtokost a helyezési sorrend szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 



 

 

 
9. A Juttatás beváltása 

A Juttatás egy, az eMAG.hu által elektronikus úton kiállított kuponkód, amely kizárólag a 
www.emag.hu weboldalon használható fel. A kupon kiállítása és átadása az ügyfelek részére SMS-en 
keresztül történik. A kupon felhasználásával a vásárló az adott kupon által meghatározott 
kedvezményben részesül, figyelembe véve a Kampány alatt meghatározott feltételeket és 
korlátozásokat. A kupon bármely, a www.emag.hu oldalon található termékre felhasználható, és 
bármely kedvezménnyel összevonható. A kupon csak egy vásárláshoz használható fel, még abban az 
esetben is, ha a kupon értéke nem kerül teljes összegben felhasználásra, mivel a kuponkód 
érvényessége az első felhasználás pillanatában megszűnik. A kupon nincs minimum összeghez kötve. 
Abban az esetben, ha a rendelés értéke kisebb, mint a kupon értéke, a különbség nem 
visszaigényelhető. A kuponok nem igényelhetőek termék vagy készpénz formájában. A kupon 
felhasználásához a kódot a kosárban, a termék mellett jobb oldalon található “Rendelés összegzése” 
alatti “Van egy vásárlási utalványa?” mezőben kell megadni. Ha a kupon érvényes és helyesen lett 
megadva, akkor a rendelés újra számolt végösszege fog megjelenni. 
 
Amennyiben a vásárló által a kupon felhasználása mellett leadott, véglegesített rendelés a rendelésben 
szereplő termék/ek átvételétől számított 30 napon belül bármely okból törlésre kerül, a kupon 
érvényessége megszűnik, így a kuponkód nem lesz felhasználható, beváltható. 
 
 
10. 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 Talon Plusz Megtakarítási számla nyitásának feltételei, kapcsolódó díjainak és jutalékainak mértéke, 
és a betéti kamatláb mértéke és feltételei, és a Talon Plusz Megtakarítási számla részletes leírása a 
Talon Plusz Megtakarítási számla Hirdetményében és a Általános Szerződési Feltételek elnevezésű 
üzletszabályzatban találhatók. 
 
A Talon Plusz Megtakarítási számla Bankkártyás Extra Szolgáltatás részletes leírását a Talon Plusz 
Megtakarítási számla Bankkártyás Extra Szolgáltatás Hirdetmény tartalmazza. 
 
A bankkártya használatával felmerülő szabályokat a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek 
tartalmazza. 

 
 
 
Budapest, 2020. október 14.      Sberbank Magyarország Zrt. 


