
 

 

HIRDETMÉNY 

a Sberbank Magyarország Zrt. „2018. őszi Személyi kölcsön közvetítését ösztönző” kampányáról 

Hatályos 2018. szeptember 24-től 2018. október 15-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)  

2018. szeptember 24. és 2018. október 15. közötti időszakra, úgynevezett Személyi kölcsön 

közvetítését ösztönző néven kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány), melynek részvételi 

feltételeit és szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza. 

1. A kampány időtartama: 

A kampány 2018. szeptember 24-től 2018. október 15-ig tart. (a továbbiakban: Kampányidőszak) 

 
2. A kampányban részt vevő brókerek és termékek: 

A kampányban azok a közvetítői megállapodással rendelkező jogi személyek azon közvetítői 
alvállalkozóval jogviszonyban álló magánszemélyei, akik értékesítői kóddal és érvényes vizsgával 
rendelkeznek a kampány kezdetének és lezárásának napján. A kampányban nem vesznek részt a 
Bankkal online közvetítői szerződéssel is rendelkező jogi személyek közvetítői alvállalkozóval 
jogviszonyban álló magánszemélyei.  
 

A Kampányban a 2018. szeptember 24. és 2018. október 15. között bróker által közvetített, a Bank által 

befogadott és folyósított adott személyi kölcsön igénylések vesznek részt. 

 
 
3. A kampány célja:  

A Kampány célja, hogy a brókerek által közvetített személyi kölcsönök igénylésének gyakoriságát 

növelje, és a közvetítést a Bank a jelen Hirdetmény szerinti eljárás szerint és tartalommal jutalmazza. 

 
4. A juttatás:  

A Bank a Hirdetményben rögzített feltételeket teljesítő és a juttatásra jogosult brókerek részére, 
brókerenként 1 (egy) db páros, egyszeri felhasználásra alkalmas, Cinema City mozikupont ad, mely 
bármely Cinema City moziban beváltható, egy a bróker által szabadon választott 2D vetítésű filmre.  A 
Cinema City mozikuponok 2018. október 31-ig használhatóak fel. 
 
 
5. A kampány menete: 

A Bank a www.sberbank.hu weboldalon, hirdetmény útján tájékoztatja az érintetteket a kampány 
részleteiről (időtartam, részvételi feltételek). A Bank a kampányidőszak lezárultát követően 
megállapítja a juttatásra jogosult személyek körét, és a juttatást kézbesíti részükre. 
 
 
6. A Juttatásra való jogosultság feltételei: 

 

 a bróker által 2018. szeptember 24. és 2018. október 15. között került közvetítésre a jelen 

pontban meghatározott személyi kölcsön termék, mely a kampány időszakon belül 

befogadásra és folyósításra is került,  

http://www.sberbank.hu/


 

 

 az adott bróker az első 200 (kétszáz) darab olyan bróker között van, akik által közvetített, 

befogadott ügyletet a legkorábban folyósította a Bank és  

 2018. október 15-én a bróker a Bank nyilvántartása szerint érvényes magyar 

mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik. 

A fenti kritériumoknak 2018. szeptember 24. és 2018. október 15. között együttesen kell 

teljesülnie! Egy bróker csak egy juttatásra jogosult. 

A Sberbank személyi kölcsön termékek köre:  
 

 Fair Expressz Személyi kölcsön jövedelem jóváírással 

 Fair Expressz Személyi kölcsön jövedelem nélkül 

 Fair Expressz Személyi kölcsön B@W 

 Fair Személyi kölcsön jövedelem jóváírással 

 Fair Személyi kölcsön jövedelem nélkül 

 Fair Személyi kölcsön B@W 

 Fair Adósságcsökkentő személyi kölcsön jövedelem jóváírással 

 Fair Adósságcsökkentő személyi kölcsön jövedelem nélkül 

 Fair Adósságcsökkentő személyi kölcsön B@W 

 Fair Adósságcsökkentő Plusz személyi kölcsön jövedelem jóváírással 

 Fair Adósságcsökkentő Plusz személyi kölcsön B@W 

 Fair Plusz Személyi kölcsön B@W 

 Fair Plusz Személyi kölcsön 

 Fair Expressz Plusz személyi kölcsön 

 Fair Expressz Plusz Személyi kölcsön B@W 
 

 
7. A Juttatásra jogosult brókerek meghatározása: 

A kampányt követően a Bank a kampányidőszakon belül közvetített, befogadott és folyósított 
ügyleteket brókerekhez kapcsolódóan időrend alapján csökkenő sorrendbe rendezi. Az így kapott 
sorrend alapján kerül meghatározásra az első 200 (kétszáz), legkorábban folyósított ügyletet közvetítő 
bróker. 
(Egy bróker csak egy juttatásra jogosult) 
 
Amennyiben a sorrend meghatározása során a 200. (kétszázadik) juttatásra jogosult bróker által 
közvetített ügylet időbeliségét (folyósítás napja) több más bróker is teljesítette, úgy abban az esetben 
a Bank minden érintett brókernek kézbesíti a jutalmat. 
 
 
8. A Juttatás átvétele: 

Azon brókerek, akik teljesítik a kampányfeltételeket és jogosultak a Juttatásra, az 1 (egy) db páros, 
egyszeri felhasználásra alkalmas Cinema City mozikupont SMS-ben kapják meg a kampány lezárását 
követően, de legkésőbb 2018. október 31-ig.   
A Juttatás kézbesítésére a Bank a kampány lezárásának utolsó napján (2018. október 15.) a Bank 
nyilvántartásában rögzített mobiltelefonszámot veszi igénybe. A bróker a mobiltelefonszámot a 
kampány időszaka alatt újonnan is megadhatja vagy frissítheti.  
Azon brókerek, akik nem rendelkeznek a kampány lezárásakor (2018. október 15.) a Bank 
nyilvántartása szerint érvényes mobiltelefonszám elérhetőséggel, úgy ezek a brókerek nem jogosultak 
a Juttatásra. Ez esetben a brókert a sorrend szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 
 
 
9. A Juttatás beváltása: 



 

 

Az SMS-ben megkapott mozikuponokat (2x10 számjegy) bármelyik Cinema City moziban be lehet 
váltani, tetszőleges 2D-s filmre. A mozikuponokat minden esetben a mozi jegypénztárában kell 
bediktálni. A tetszőlegesen kiválasztott 2D filmre mozijegy online és telefonon is lefoglalható. A 
mozikuponok csak egy alkalommal használhatóak fel, érvényességük pedig: 2018. október 31. (eddig 
a napig lehet felhasználni a mozikuponokat.) 
 
 
Budapest, 2018. szeptember 26. 


