
 

HIRDETMÉNY 

a Sberbank Magyarország Zrt. „KKV és Vállalati Bankkártya igénylés” kampányáról 

Hatályos 2021. szeptember 20-tól 2021. november 12-ig.  

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., 1463 Budapest Pf. 994, 

nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a továbbiakban: Bank)  

2021. szeptember 20. és 2021. november 12. közötti időszakra, úgynevezett „KKV és Vállalati 

Bankkártya igénylés” kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány), melynek részvételi feltételeit és 

szabályait jelen hirdetmény ( a továbbiakban: a Hirdetmény) tartalmazza. 

1. A Kampány időtartama: 

A Kampány teljes időtartama 2021. szeptember 20-tól 2021. november 12-ig tart (a továbbiakban: 

Kampányidőszak). A Kampányidőszak során kettő szakasz kerül elkülönítésre:  

a) Bankkártya igénylési szakasz: 2021. szeptember 20. és 2021. október 15. között (a 

továbbiakban: Bankkártya igénylési szakasz). 

b) Bankkártyahasználat ösztönző szakasz: az igénylés és 2021. november 12. között (a 

továbbiakban: Kártyahasználat ösztönző szakasz). 

2. A Kampányban részt vevő bankkártyák: 

A Kampányban kizárólag azok – az alábbiakban meghatározott típusú – betéti bankkártyák vesznek 

részt, melyeket a Kampányidőszak Bankkártya igénylési szakaszában, új bankkártyaszerződéssel 

igényeltek (a továbbiakban: Újonnan kibocsátott bankkártya): 

 KKV és vállalati MasterCard Business betéti bankkártya (kivéve Széchenyi Kártya és Agrár 

Széchenyi Kártya típusú MasterCard Business bankkártya); 

Nem minősül Újonnan kibocsátott bankkártyának a Bankkártya igénylési szakasz kezdete előtt 

igényelt bankkártya helyett, és a Kampányidőszak tartama alatt igényelt bankkártya helyett bármely 

okból kibocsátott bankkártya. 

A Kampány értelmében Újonnan kibocsátott bankkártyának számítanak az alábbiak: 

a) új bankszámlához bankkártya igénylés; 

b) meglévő bankszámlához eltérő típusú bankkártya igénylés; 

c) meglévő bankszámlához adott kártyabirtokos első bankkártya-igénylése. 

3. A Kampány célja: 

A Kampány célja, hogy a Bank által a Kampányidőszak időtartama alatt, újonnan kibocsátott KKV és 

Vállalati MasterCard Business betéti bankkártya (kivéve Széchenyi Kártya és Agrár Széchenyi Kártya 

típusú MasterCard Business bankkártya) egyérintéses használatának gyakoriságát növelje, és az e 

Hirdetmény szerinti bankkártya használatot a jelen Hirdetmény szerinti eljárás alapján és tartalommal 

jutalmazza. 

4. A juttatás  

A Bank a Hirdetményben rögzített feltételeket teljesítő és a juttatásra jogosult ügyfelek részére, 

bankkártyánként 3 (három) db, egyszeri felhasználásra alkalmas, NetPincér e-kupont ad, mely 

darabonként 3 500 (háromezer-ötszáz) Forint, összesen 10 500 (tízezer-ötszáz) Forint értékű 

kedvezményre jogosítja felhasználóját (továbbiakban: Juttatás). A NetPincér e-kuponkódok 

2021.12.31-ig használható fel. A NetPincér e-kuponok kézbesítése SMS üzenetben történik. A beváltás 

részleteit a Hirdetmény 9-es pontja tartalmazza. 



 
5. A Kampány menete: 

A Kampányidőszak alatt a Bank a bankfiókjaiban és a www.sberbank.hu weboldalon Hirdetmény útján 

és SMS-ben tájékoztatja az Ügyfeleit a Kampány részleteiről (időtartam, részvételi feltételek). 

A Bank új vagy meglévő Ügyfelei a Kampányidőszak Bankkártya igénylési szakaszában a 2. pontban 

részletezett KKV és Vállalati betéti kártyá(ka)t igénylik a bankkártyaszerződés megkötésével, amely 

kártyá(ka)t a Kampányidőszakban aktiválják,  és amellye(kke)l a Kártyahasználat ösztönző szakaszban 

egyérintéses tranzakció(ka)t (POS vásárlást) hajtanak végre. A Bank a Kampányidőszak alatt az új 

kártyaigénylésekről és a 2. pontban részletezett KKV és Vállalati egyérintéses betéti kártyák 

egyérintéses funkciójával történő tranzakcióiról (tehát az egyérintéses POS vásárlásokról) 

nyilvántartást vezet. E nyilvántartás alapján a teljes Kampányidőszak alatt idősorrendben az első 100 

(száz) a Kampány feltételeit teljesítő Számlatulajdonos ügyfél jogosult a Juttatásra. Amennyiben egy 

Számlatulajdonos Ügyfél számláihoz több, a Kampányban résztvevő bankkártyát is igényelnek, úgy az 

egyes bankkártyákkal végzett tranzakciószámok nem adódnak össze, hanem a Számlatulajdonos 

bankkártyánként külön-külön vesz részt a Kampányban és több Juttatásra is jogosult lehet. 

6. A Kampányban való részvétel és a Juttatásra való jogosultság feltételei: 

 A 2. pontban részletezett típusú bankkártyára vonatkozó új bankkártyaszerződés kötése 2021. 

szeptember 20. és 2021. október 15. közötti időszakra esik, 

 A bankkártya birtokos legkésőbb 2021. november 12-ig aktiválja a bankkártyáját és legalább 

egy db egyérintéses tranzakciót (POS vásárlást) hajt végre, 

 A Juttatás kézbesítésekor az érintett Számlatulajdonos meglévő KKV és Vállalati pénzforgalmi 

számlával és érvényes belföldi mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik. 

 Idősorrendben az első 100 (száz) darab fenti feltételeket 2021. szeptember 20. és 2021. 

november 12. között együttesen teljesítő Számlatulajdonos Ügyfelet jutalmazzuk. 

7. A Juttatásra jogosult ügyfelek meghatározása: 

A Juttatásra jogosultak a Juttatást SMS-ben kapják meg a Kampány lezárását követően, de legkésőbb 

2021. november 30-ig. A Juttatás kézbesítésére a Bank nyilvántartásában szereplő mobiltelefonszámot 

veszi igénybe, melyet a Kampány során (a Kampányidőszak alatt) az Ügyfél újonnan is megadhat, illetve 

frissítheti. 

Azon Ügyfelek esetében, akik nem rendelkeznek a Juttatás kézbesítésekor, meglévő KKV és Vállalati 

pénzforgalmi számlával és a Bank nyilvántartása szerint mobiltelefonszám elérhetőséggel, úgy ezek az 

Ügyfelek nem jogosultak a Juttatásra. 

8. A Juttatás átvétele: 

Azon Számlatulajdonos Ügyfelek, akik teljesítik a Kampányfeltételeket és jogosultak a Juttatásra, 3 

(három) db, egyszeri felhasználásra alkalmas, darabonként 3 500 (háromezer-ötszáz) Forint, összesen 

10 500 (tízezer-ötszáz) Forint értékű e-kupont kapnak SMS-ben a Kampány lezárását követően, 

legkésőbb 2021. november 30.-ig.  

A Juttatás kézbesítésére a Bank a Kampány lezárásának utolsó napján (2021. november 12.), a Bank 

nyilvántartásában rögzített vagy a Kampányidőszak alatt a Számlatulajdonos Ügyfél által újonnan 

megadott vagy frissített belföldi mobiltelefonszámot veszi igénybe.  

Azon Számlatulajdonos Ügyfelek nem jogosultak a Juttatásra, akik nem rendelkeznek a Kampány 

lezárásakor (2021. november 12.) a Bank nyilvántartása szerint érvényes belföldi mobiltelefonszám 

elérhetőséggel. Továbbá a Számlatulajdonos Ügyfél által tévesen megadott mobiltelefonszámból 

fakadó Juttatás kézbesítési problémákért a Bank felelősséget nem vállal. 

  

http://www.sberbank.hu/


 
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 kuponkód  Ügyfélnek történőátadása SMS-ben 

történik. A kuponkód felhasználásával a vásárlót 3 500 Ft kedvezményre jogosítja a rendelés értékéből. 

A minimum rendelési érték 3 501 Ft. A rendelés értékébe a kiszállítási díj és a futár borravalója 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 el 

kell érni. Ízkalandor szolgáltatás igénybevétele esetén nincs lehetőség a kupon felhasználására. Egy 

ügyfél csak egy kupont használhat fel egy rendelési folyamatban. 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, ezért a Bank nem tartozik felelősséggel az Ügyfél felé. A 

házhozszállítási szolgáltatás elérhetősége területenként változó. A házhozszállítás részeként elérhető 

termékek köre Partnerenként eltérő. A termékek elérhetősége a Partnerek készlete szerint változhat. 

10. Záró rendelkezések: 

A Kampány lebonyolítása, és az abban való részvétel jelen Hirdetményben foglaltak szerint történik. A 

jelen Hirdetményben érintett banki termékek esetén a jelen Hirdetményben nem szabályozott 

kérdésekben a bankkártya szerződést, az „Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - 

Vállalati bankkártyák általános kondíciói című Kondíciós Lista, illetve az Általános Szerződési Feltételek 

és a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Fentieken túl irányadók a vonatkozó jogszabályok rendelkezései valamint a Bank mindenkori 

Kockázatvállalási Üzletszabályzata.  

Az ügyfél a Sberbank Magyarország Zrt. „KKV és Vállalati bankkártya igénylés” Kampányról szóló 

Hirdetményt a Kampány teljes időtartama alatt a bankfiókokban valamint a www.sberbank.hu 

internetes oldalon tekintheti meg. A Kampánnyal kapcsolatos információkat az ügyfél a Sberbank 

Telebankon (+36-1-5-57-58-59) és személyesen a Sberbank Magyarország Zrt. bankfiókjaiban is 

kaphat.  

Budapest, 2021. szeptember 16. 

 

 

http://netpincer.hu/

