HIRDETMÉNY
a Sberbank Magyarország Zrt. „STAFÉTA” programjáról
Hatályos 2017. augusztus 2-től visszavonásig, de legkésőbb 2018. június 30-ig
A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7., 1463 Budapest Pf. 994,
nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041720, továbbiakban: Bank)
2017. augusztus 2-től visszavonásig, de legkésőbb 2018. június 30-ig „STAFÉTA” (a továbbiakban:
Program) néven programot hirdet, melynek részvételi feltételeit és szabályait jelen Hirdetmény
tartalmazza.

1.

A Program leírása

A Program keretében a Bank már meglévő lakossági és mikrovállalati ügyfelei ajánlhatják a Bank
termékeit, szolgáltatásait olyan fogyasztóknak minősülő természetes személyeknek és fogyasztónak
nem minősülő mikrovállalatoknak, akik még nem rendelkeznek semmilyen a Bank által nyújtott
termékkel, szolgáltatással.
A Programban az Ajánló és Ajánlott ügyfél az alábbi jutalmakra jogosult, amennyiben az ajánlás sikeres.
Lakossági termékek esetében:

Folyószámla-hitelkeret

Jelzálogkölcsön

Személyi kölcsön

Ajánlott
termék

Sikeres ajánlás és jutalomra való jogosultság
feltétele
 Ajánlott ügyfél számára a Bank Személyi kölcsönt
folyósít az Ajánlókártya leadásától számított 60
napon belül, melynek Ajánlott az első két havi
esedékes törlesztőrészletét megfizette.
 Ajánló/Ajánlott nem rendelkezik folyószámla és
bármilyen a Bank által nyújtott hitelhez kapcsolódó
hátralékkal illetve egyéb szervezet felé nem
rendelkezik inkasszóval.
 Ajánló rendelkezik bankunknál élő státuszú forint
fizetési számlával az ajánlókártya leadásakor illetve
a jutalom kifizetésekor.
 Ajánlott rendelkezik élő forint fizetési számlával a
jutalom kifizetésekor.
 Ajánlott ügyfél számára a Bank Jelzálogkölcsönt
folyósít az Ajánlókártya leadásától számított 90
napon belül, melynek Ajánlott az első két havi
esedékes törlesztőrészletét megfizette.
 Ajánló/Ajánlott nem rendelkezik folyószámla és
bármilyen a Bank által nyújtott hitelhez kapcsolódó
hátralékkal illetve egyéb szervezet felé nem
rendelkezik inkasszóval.
 Ajánló rendelkezik bankunknál élő státuszú forint
fizetési számlával az ajánlókártya leadásakor illetve
a jutalom kifizetésekor.
 Ajánlott rendelkezik élő forint fizetési számlával a
jutalom kifizetésekor.
 Ajánlott ügyfél lakossági folyószámlájára a Bank
Folyószámla-hitelkeretet állít be az Ajánlókártya
leadásától számított 60 napon belül.
 Ajánló/Ajánlott nem rendelkezik folyószámla és
bármilyen a Bank által nyújtott hitelhez kapcsolódó
hátralékkal illetve egyéb szervezet felé nem
rendelkezik inkasszóval.
 Ajánló rendelkezik bankunknál élő státuszú forint
fizetési számlával az ajánlókártya leadásakor illetve
a jutalom kifizetésekor.
 Ajánlott rendelkezik élő forint fizetési számlával a
jutalom kifizetésekor.

Ajánló jutalma

Ajánlott jutalma

Ajánlott 1 000 000 Ft alatti
Személyi kölcsönt vesz igénybe:

1 000 000 Ft alatti Személyi kölcsön
igénybevétele esetén:

10 000 Ft

10 000 Ft

Ajánlott 1 000 000 Ft vagy azt
meghaladó Személyi kölcsönt vesz
igénybe:

1 000 000 Ft vagy azt meghaladó
Személyi kölcsön igénybevétele
esetén:

20 000 Ft

20 000 Ft

Ajánlott 10 000 000 Ft alatti
Jelzálogkölcsönt vesz igénybe:

10 000 000 Ft alatti Jelzálogkölcsön
igénybevétele esetén:

20 000 Ft

20 000 Ft

Ajánlott 10 000 000 Ft vagy azt
meghaladó Jelzálogkölcsönt vesz
igénybe:

10 000 000 Ft vagy azt meghaladó
Jelzálogkölcsön igénybevétele
esetén:

40 000 Ft

40 000 Ft

Ajánlott legalább 60 000 Ft
összegű Folyószámla-hitelkeretet
vesz igénybe:

Legalább 60 000 Ft összegű
Folyószámla-hitelkeret
igénybevétele esetén:

10 000 Ft

10 000 Ft
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Mikrovállalati termékek esetében:

Mikrovállalati számlacsomagok

Ajánlott
termék

Sikeres ajánlás és jutalomra való jogosultság
feltétele
Ajánló részéről:
 Rendelkezik bankunknál élő státuszú forint fizetési
számlával az ajánlókártya leadásakor illetve a
jutalom kifizetésekor.
 A jutalom kifizetésekor nem rendelkezik fizetési
számla és bármilyen hitelhez kapcsolódó hátralékkal
bankunk felé illetve egyéb szervezet felé nem
rendelkezik inkasszóval.
 Az ajánlott ügyfél teljesíti a számára előírt
feltételeket.

Ajánlott részéről:
 A jutalom kifizetésekor nem rendelkezik fizetési
számla és bármilyen hitelhez kapcsolódó hátralékkal
bankunk felé illetve egyéb szervezet felé nem
rendelkezik inkasszóval.
 Partner Fix vagy Partner Flex vagy Justitia vagy NonProfit Bázis számlacsomagot igénybe veszi és a
számlacsomag-szerződés a jutalom kifizetésekor
érvényben van.
 A számlacsomag-szerződésben megjelölt forint
fizetési számla státusza élő a jutalom kifizetésekor.
 Az ajánlott ügyfél jogi eljárás1 alatt nem áll.

Ajánló jutalma

Ajánlott jutalma

Ajánlott Partner Flex
számlacsomagot vesz igénybe:
40 000 Ft

Partner Flex számlacsomag
igénybevétele esetén:
40 000 Ft

vagy

vagy

AjánlottPartner Fix vagy Justitia
vagy Non-Profit Bázis
számlacsomagot vesz igénybe:
20 000 Ft

Partner Fix, Justitia vagy Non-Profit
Bázis számlacsomag igénybevétele
esetén:
20 000 Ft

A Személyi kölcsön és Jelzálogkölcsön esetében a jutalmak összege az Ajánlott számára kifolyósított
hitelösszeg mértéke alapján kerül meghatározásra.
Mikrovállalati számlacsomagok esetén a jutalmak összege az Ajánlott által igényelt számlacsomag
típusa alapján kerül meghatározásra. Egyidejűleg egy ügyfél kizárólag egyféle számlacsomag termékkel
rendelkezhet.
A jutalom termékenként összeadható, azaz amennyiben Ajánlott több terméket is igényel (kivéve
mikrovállalati Ajánlott ügyfél, aki kizárólag egyféle számlaajánlatot választhat, így esetükben csupán
egy termék után jár a jutalom) és teljesíti a sikeres ajánlás feltételeit úgy ebben az esetben mind az
Ajánló, mind az Ajánlott a több termékhez tartozó jutalom összegére lesz jogosult. Példa: az Ajánlott
ügyfél Személyi kölcsönt és Folyószámla-hitelkeretet is igényel, és teljesíti a sikeres ajánlás feltételeit,
úgy a két termék után járó jutalom összegére lesz jogosult az Ajánló és az Ajánlott is.
Az Ajánlott személy csak egy – a bankhoz elsőként benyújtott - ajánlókártya alapján jogosult a
jutalomra. Amennyiben az Ajánlott más Ajánlótól is kap ajánlókártyát vagy a sikeres ajánlást követően
újabb ajánlókártyát kap, és újra teljesíti a sikeres ajánlás feltételét, úgy abban az esetben újabb
jutalomra sem az újabb ajánlást végrehajtó Ajánló sem az Ajánlott sem lesz jogosult.
Az Ajánló (a Bank meglévő lakossági vagy mikrovállalati ügyfele) bármennyi ajánlást tehet, azonban a
sikeres ügyfélajánlásai után maximum 5 db jutalom kifizetésére lesz jogosult, melynek összértéke nem
haladhatja meg a 100 000 forintot.
A feltételeket teljesítő Ajánlott minden esetben megkapja az adott termék(ek) után járó jutalmat.
A sikeres ajánlás ügyfélre és nem termékre értendő, azaz amennyiben egy Ajánlott egy ajánláson belül
két terméket is igényel és teljesíti a sikeres ajánlás feltételeit, abban az esetben is 1 db sikeres
ajánlásnak minősül.
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Ilyen jogi eljárások különösen a csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás és kényszertörlési eljárás valamint
végrehajtási eljárás.
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2.

Az ajánlás módja

Érvényes ajánlás csak a Program elnevezését és kötelező elemeit tartalmazó ajánlókártya megfelelő és
hiánytalan kitöltésével lehetséges, melyet az Ajánló és az Ajánlott is aláírásával igazol. Az ajánlókártyát
a Bank bármely meglévő ügyfele letöltheti a www.sberbank.hu weboldalról, illetve bármely
bankfiókban személyesen is hozzájuthat. Az érvényes ajánlás feltétele, hogy a mindkét fél által kitöltött
ajánlókártyát az Ajánlott személyesen adja le bármelyik Sberbank Magyarország Zrt. fiókban.

3.

Az Ajánlásban résztvevők

3.1. Ajánló ügyfél
Azon 18. életévét betöltött, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki az ajánlókártya
bankfiókban történő leadásának pillanatában rendelkezik a Bank által nyújtott lakossági forint
folyószámlával és a Bank törzsadat állománya szerint Lakossági besorolásban van és a Program
időtartama alatt a Program feltételeinek megfelelően ügyfele(ke)t ajánl (a továbbiakban: Ajánlás).
VAGY
Azon - fogyasztónak nem minősülő – mikrovállalati ügyfél, azaz a „TÁJÉKOZTATÓ - a Sberbank
Magyarország Zrt. vállalati ügyfelek esetén alkalmazott üzletági szegmentációs irányelveiről” című
dokumentum szerint mikrovállalati üzletágba sorolt ügyfél (ennek megfelelően a Bank törzsadat
állománya szerint Mikrovállalati besorolásban van); aki az ajánlókártya bankfiókban történő
leadásakor rendelkezik fizetési számlával és a Program időtartama alatt a Program feltételeinek
megfelelően ügyfele(ke)t ajánl (a továbbiakban: Ajánlás).
3.2. Ajánlott ügyfél
Azon 18. életévét betöltött, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki az ajánlókártya fióki
leadásának napját megelőzően 12 hónapon belül nem rendelkezett semmilyen Bank által nyújtott
termékkel, szolgáltatással és a jelen Program hatálya alatt nyit lakossági forint folyószámlát és igényli
az e hirdetményben részletezett Bank által nyújtott lakossági termékek és szolgáltatások minimum
egyikét.
VAGY
Azon - fogyasztónak nem minősülő – mikrovállalati ügyfél, azaz a „TÁJÉKOZTATÓ - a Sberbank
Magyarország Zrt. vállalati ügyfelek esetén alkalmazott üzletági szegmentációs irányelveiről” című
dokumentum szerint mikrovállalati üzletágba sorolt ügyfél; aki az ajánlókártya bankfiókban történő
leadásának napját megelőzően 12 hónapon belül nem rendelkezett fizetési számlával és a Program
időtartama alatt a Programban előírt feltételeket teljesíti.
További feltételek az Ajánlott és az Ajánló ügyfelekre vonatkozóan:
 Nem minősül sikeresnek az ajánlás, amennyiben a Mikrovállalati Ajánlott ügyfél jogi eljárás alatt
áll a jutalom kifizetésekor.
 Az Ajánló és az Ajánlott ügyfél személye nem lehet azonos.
 A Programban nem vehetnek részt azok a Sberbank Magyarország Zrt. által foglalkoztatott
munkavállalók, akik élő munkaviszonnyal rendelkeznek a meghirdetett program hatálya alatt.
 A Program keretében üzletszerű ajánlási tevékenység nem folytatható. Sikeres ajánlás nem jöhet
létre a Bank brókeri értékesítési hálózatán keresztül, azaz azon Ajánlott ügyfél, ahol az ügylet
forrásaként „Brókeri csatorna” van a banki rendszerben megjelenítve, abban az esetben sem az
Ajánlott sem az Ajánlotthoz kapcsolódó Ajánló sem jogosult a jutalomra.
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4.

Az ajánlás menete

Az Ajánló ügyfél a Bank honlapjáról letölti vagy személyesen - a bankfiókban - átveszi az ajánlókártyát,
melyet az Ajánló a megfelelő adatokkal kitölt és aláír. Ezt követően az ajánlókártyát átadja az általa
kiválasztott Ajánlottnak, aki szintén teljes körűen kitölti az Ajánlottra vonatkozó adatokat és megjelöli
az általa választott banki terméke(ke)t is. Egy ajánlókártyán több termék is bejelölhető. Az Ajánlott
aláírásával is ellátja az ajánlókártyát, melyet a Program ideje alatt bármelyik Sberbank Magyarország
Zrt. fiókban személyesen lead.
Az ajánlókártya ilyen módon való kitöltésével és a Bank felé továbbításával az Ajánlott ügyfél
előzetesen hozzájárul adatainak rögzítéséhez. A bank az ajánlókártya leadásával egyidejűleg, vagy egy
későbbi időpontban telefonon ismerteti az ajánlatot az Ajánlottal, az adatkezelési és reklámcélú
hozzájárulás bekérését követően. Amennyiben az Ajánlott elfogadja az ajánlatot, úgy azt
termékértékesítés vagy egy későbbi időpont egyeztetés követ.

5.

A jutalmak kifizetésére vonatkozó feltételek

A Jutalom rendelkezésre bocsátásának alapfeltétele, hogy az Ajánló és az Ajánlott az utolsó vizsgált
hónap utolsó banki munkanapján az 1. pontban hivatkozott feltételeknek megfeleljen.
Ajánló/Ajánlott nem rendelkezik folyószámla és bármilyen a Bank által nyújtott hitelhez kapcsolódó
hátralékkal illetve egyéb szervezet felé nem rendelkezik inkasszóval.
A vizsgálatkor a Bank a folyószámlákkal kapcsolatos hátralékot ügyfélszinten vizsgálja, azaz a
vizsgálatkor a Bank az ügyfél összes számláján lévő egyenlegeket együttesen veszi figyelembe.
Devizaszámlák egyenlegének forintra váltása a vizsgálatkor érvényben lévő saját banki devizaközép
árfolyamon történik.
Amennyiben a jelen hirdetményben előírt feltételeknek az Ajánló és az Ajánlott a jutalom kifizetésének
napján nem felel meg vagy nem rendelkezik élő forint fizetési számlával, úgy a jutalomra a
továbbiakban nem lesz jogosult. Amennyiben a jutalom kifizetésének napján az Ajánló már nem
rendelkezik élő fizetési számlával, úgy az Ajánlott továbbra is jogosult a jutalomra.

6.

A jutalom teljesítésének ideje

Az Ajánló és az Ajánlott számára az egyes sikeres ajánlások utáni jutalom teljesítések időpontját az
Ajánlott által igénybevett termék és az ahhoz kapcsolódó sikeres ajánlás feltételei határozzák meg.
A jutalom kifizetése legkésőbb Személyi kölcsön vagy Jelzálogkölcsön esetén a második havi esedékes
törlesztőrészlet hónapját követő hónap 5. banki munkanapjáig, az Ajánló és az Ajánlott Sberbank
Magyarország Zrt-nél vezetett lakossági forint folyószámláján történő jóváírással történik.
Folyószámla-hitelkeret esetén a jutalom kifizetés, legkésőbb az Ajánlott számára a folyószámlahitelkeret banki rendszerben történő beállításának hónapját követő hónap 5. banki munkanapjáig, az
Ajánló és az Ajánlott Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett lakossági forint folyószámláján történő
jóváírással történik.
Mikrovállalati számlacsomagok valamelyike (Partner Fix vagy Partner Flex vagy Justitia vagy Non-Profit
Bázis számlacsomag) esetén a jutalom kifizetése az Ajánlott első forint fizetési számlájának megnyitási
hónapját és az azt követő 2 teljes hónap után legkésőbb a 3. hónap 5. banki munkanapjáig:
 az Ajánló Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett bármely forint fizetési számláján történő
jóváírással valósul meg;
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az Ajánlott Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett, a választott számlacsomag szerződésében
megjelölt forint fizetési számláján történő jóváírással valósul meg.

Amennyiben Ajánló vagy Ajánlott a Személyi kölcsön vagy Jelzálogkölcsön és emellett Folyószámlahitelkeret után is jogosult a jutalomra, de a két (vagy több) termék második havi esedékes
törlesztőrészletének megfizetése és/vagy a Folyószámla-hitelkeret beállításának hónapja nem
ugyanarra a hónapra esik, úgy abban az esetben a Bank a jutalom teljesítésénél a későbbi megvalósulás
dátumát veszi alapul.

7.

Egyéb rendelkezések

A Bank kijelenti, hogy a Programban a részvétel önkéntes és a résztvevők részvételükkel hozzájárulnak
és elfogadják az e hirdetményben rögzített feltételek minden rendelkezését.
A Bank fenntartja a jogot arra, hogy a Programot azonnali hatállyal visszavonja, illetve a Program
feltételeit megváltoztassa. A visszavonás, illetve a feltételek módosításának hatályba lépését, minden
esetben az Ajánlókártyákon szereplő „Fióki átvétel dátuma” határozza meg. A módosított vagy
esetlegesen visszavont Programon belül a fiók által már befogadott ajánlókártyák érvényesek.
A Bankot nem terheli tájékoztatási kötelezettség a jutalomkifizetések státuszával, időbeliségével
kapcsolatban. Továbbá a Bank nem ad tájékoztatást olyan esetekben egyik fél részére sem, ahol a
másik fél részére irányuló banktitok sérül. A Bank nem felhatalmazható, hogy Ajánló és Ajánlott részére
a másik félre vonatkozóan információkat szolgáltasson.
Az Ajánlókártyán megadott adatok hiányosságáért/hibájáért Bankunk semmilyen felelősséget nem
vállal.
Jelen program hatálya alatt a Sberbank Magyarország Zrt. munkavállalói sem Ajánlóként, sem
Ajánlottként nem vehetnek részt. Ebből eredően (munkavállaló nem lehet semmilyen esetben sem
Ajánló személy) a Sberbank Magyarország Zrt. munkavállalója által Ajánlott személy sem jogosult a
jutalomra.
A Program keretében nyújtott banki termékekre irányadó feltételeket és kondíciókat a Bank Általános
Szerződési Feltételei, a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek, a mindenkori hatályos vonatkozó
szerződések, kondíciós listák, hirdetmények és terméktájékoztatók tartalmazzák.
Fentieken túl irányadók a vonatkozó jogszabályok rendelkezései valamint a Bank mindenkori
Kockázatvállalási Üzletszabályzata.
Az Ügyfél jelen Hirdetményt a Program teljes időtartama alatt a bankfiókokban valamint a
www.sberbank.hu internetes oldalon tekintheti meg. A kampánnyal kapcsolatos információkat az
Ügyfél a Sberbank Telebankon (06 40 41 42 43) és személyesen a Sberbank Magyarország Zrt.
bankfiókjaiban is kaphat.

Közzététel: Budapest, 2017. augusztus 2.
Sberbank Magyarország Zrt.
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