
 

 

HIRDETMÉNY 

a Sberbank Magyarország Zrt. Külföldi ATM használatösztönző” kampányáról 

Hatályos 2019. augusztus 2-től 2019. augusztus 31-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)  

2019. augusztus 2. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra, úgynevezett Külföldi ATM 

használatösztönző néven kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány), melynek részvételi feltételeit 

és szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza. 

 

1. A kampány időtartama: 

A kampány 2019. augusztus 2-től 2019. augusztus 31-ig tart (a továbbiakban: Kampányidőszak). 

 
 
2. A kampányban részt vevő bankkártyák: 

A Bank által már korábban kibocsátott, vagy a kampányidőszak alatt kibocsátott egyérintéses: 

 lakossági Mastercard betéti kártya; 

 lakossági Mastercard Gold betéti kártya; 

 lakossági Maestro betéti kártya. 

 
3. A kampány célja:  

A Kampány célja, hogy a Bank által kibocsátott lakossági betéti, egyérintéses Mastercard, Mastercard 

Gold és Maestro bankkártyák egyérintéses használatának gyakoriságát és az ATM külföldi 

készpénzfelvételének számát növelje, és a bankkártya használatot a Bank a jelen Hirdetmény szerinti 

eljárás szerint és tartalommal jutalmazza. 

 
 
4. A juttatás: a külföldi ATM készpénzfelvétel díjának jóváírása 

A Bank kijelenti, hogy a Kampányidőszak alatt a kampányban résztvevő bankkártyákkal nem 

Magyarországon történő ATM készpénzfelvétel során felszámolt díjtételt egy összegben a tranzakciót 

végrehajtó bankkártyához tartozó fizetési folyószámlára átutalás útján visszafizeti a Kampányidőszakot 

követően, de legkésőbb 2019. október 14-én. A tranzakciók után felszámított könyvelési díj 

visszafizetése nem része a jelen kampánynak. A juttatásra jogosult ügyfelek meghatározásakor a bank 

a kampányidőszakban résztvevő bankkártyákkal végrehajtott, nem Magyarországon történő ATM 

készpénzfelvételekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás alapján azon ATM-es készpénzfelvételek, 

amelyeknek a végrehajtás dátuma (tranzakció dátuma) a kampányidőszakban történt, jogosultak a 

díjtételek jóváírására. 

 
 
5. Egyéb részvételi feltételek: 

A kampányban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Banknál 
vezetett lakossági 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, 2019. augusztus 2. 


