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Fair számlacsomag – kampány Hirdetmény 
 

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, 
Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban „Bank”; felügyeleti Szerv: Magyar 
Nemzeti Bank, székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. ; tevékenységi engedély száma: 977/1997/F; 
41.061/1998 és 41.061-2/1999) Fair számlacsomag nyitási kupon akciót hirdet a jelen Hirdetményben 
meghatározottak szerint.  
 
I. A kupon akcióban részt vevő számlavezetési termék: 

Fair számlacsomag (bankszámla) 
 
II. Az akció tartalma 
 

Az akció időtartama: 
2015. május 1. napjától 2015. június 30. napjáig. 
 
Kedvezmény 
20.000 Ft jóváírás az előírt feltételek teljesítésével 
 
1. Részvételi feltételek 
Az akcióban kizárólag ÚJ lakossági ügyfelek vehetnek részt.  
A kedvezmény az ELMÜ/ÉMÁSZ számlalevelének mellékleteként kiküldött kupon-hírlevélben 
megjelent - jelen akcióra vonatkozó - ELMU2015Q1 kóddal ellátott kedvezménykupon 
számlanyitáskor történő átadásával igényelhető. 
ÚJ ügyfél: azon lakossági Számlatulajdonos

1
, aki a jelen akció időtartama alatt történő lakossági 

bankszámlanyitást megelőző 6 hónapban nem rendelkezett a Sberbank Magyarország Zrt-nél 
lakossági bankszámlával.  
Az akcióban való részvétel önkéntes. 
 
2. A kedvezményre vonatkozó jogosultsági feltételek 

 Az akció időtartama alatti új lakossági bankszámla- és Fair számlacsomag szerződés 
megkötése  

 A bankszámla legalább 6 hónapig történő fenntartása (feltétel-teljesítési időszak) 

 A feltétel-teljesítési időszakban minden hónapjában az alábbi feltételek teljesítése:  
o legalább 100.000,- forint összegű jóváírás, melynek vizsgálata során a 

Számlatulajdonos valamennyi, a Sberbank Magyarországnál Zrt-nél vezetett 
lakossági bankszámláján történt jóváírás figyelembe vételre kerül, annak típusától 
és számától függetlenül, kivéve a Számlatulajdonos Sberbank Magyarország Zrt-nél 
vezetett saját számlái közötti átvezetéseket. Deviza jóváírások esetén a Bank által 
tárgynapon meghirdetett középárfolyam kerül alkalmazásra a forint összeg 
meghatározása során 

o 2 darab - a Sberbank Magyarország Zrt. által kibocsátott - bankkártyával történő 
vásárlás a tranzakció összegétől függetlenül, a kártyás vásárlás időpontját 
figyelembe véve. 

 
3.  Egyéb feltételek, rendelkezések 

 Jelen hirdetmény szerinti kedvezményt egy lakossági Számlatulajdonos csak egyszer, a Fair 
számlacsomagban nyitott forint főszámla tekintetében veheti igénybe, ideértve a több 
tulajdonossal rendelkező bankszámlákat is. 

 A kedvezmény másra nem átruházható, kizárólag a jogosult ÚJ Számlatulajdonos tudja 
igénybe venni azt. 

 A jogosultsági feltételeket együttesen kell teljesíteni!  

 A jogosultsági feltételek vizsgálata során a számlanyitás hónapja nem kerül figyelembe 
vételre.  

 A jogosultsági feltételek vizsgálatának napja: a számlanyitás hónapját követő 7.. hónap 5. 
banki munkanapja. 
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 A kedvezmény jóváírásának napja: a számlanyitás hónapját követő 7. hónap 10. 
munkanapja. 

 
4. Példák 
 
Feltételteljesítésre 
 

 

Jogosultsági feltételek 

100 000 forint jóváírás teljesül? Igen Igen Nem Nem 

2 darab bankkártyás vásárlás teljesül? Igen Nem Igen Nem 

Tárgyhavi feltétel teljesül? Igen Nem Nem Nem 

Részvételre 
 

A. 

Új Számlatulajdonos Fair számlacsomaggal 
történő lakossági bankszámlanyitásának dátuma 

2015. május 4. (2015. május hónap folyamán) 

Részvétel az akcióban IGEN 

Feltétel teljesítési időszak 2015. június 1. – 2015. november 30. 

Feltételek teljesítése esetén a kedvezmény 
rendelkezésre bocsátása 

2015. december 14. 

 
B. 

Új Számlatulajdonos Fair számlacsomaggal 
történő lakossági bankszámlanyitásának dátuma 

2015. június 1. (2015. június hónap folyamán) 

Részvétel az akcióban IGEN 

Feltétel teljesítési időszak 2015. július 1. – 2015. december 31. 

Feltételek teljesítése esetén a kedvezmény 
rendelkezésre bocsátása 

2016. január 15. 

 
C. 

Új Számlatulajdonos Fair számlacsomaggal 
történő lakossági bankszámlanyitásának dátuma 

2015. július 1. (2015. júliustól) 

Részvétel az akcióban NEM 

 
III. Egyéb rendelkezések 
 

Az akcióban való részvétel és az akcióhoz kapcsolt kedvezmény igénybevétele a jelen 
Hirdetményben foglaltak szerint történik. A jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben 
elsősorban a Standard lakosság bankszámla és a Fair számlacsomag szerződések, az azokban 
nem szereplő kérdések esetén az Általános Szerződési Feltételek valamint az akcióban részt vevő 
termékek Kondíciós Listái, továbbiakban pedig a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.  
A jelen Hirdetményben foglalt nagybetűs kifejezések értelme, ha a körülményekből más nem 
következik a Lakossági bankszámla szerződésben, illetve az Általános Szerződési Feltételekben 
rögzített nagybetűs kifejezésekkel egyezik meg. 

 
A Hirdetményt a Bank közzéteszi valamennyi bankfiókjában és a www.sberbank.hu internetes honlapján. Az 
akcióval kapcsolatos információkat az Számlatulajdonos a Sberbank Telebankon (06 40 51 52 53) és a 
Sberbank Magyarország Zrt. bankfiókjaiban kaphat. 
 
 
Budapest, 2015. április 30.  
 
 
 Sberbank Magyarország Zrt. 

http://www.sberbank.hu/

