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HIRDETMÉNY 

a Sberbank Magyarország Zrt. „Utasbiztosítás igénylést ösztönző” kampányáról 

Hatályos 2021. július 19-től 2021. szeptember 30-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)  

2021. július 19-től utasbiztosítás igénylést ösztönző kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány), melynek 

részvételi feltételeit és szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza. 

1. A Kampány időtartama: 

A Kampány a 2021. július 19. és 2021. szeptember 30. között megtett biztosítotti nyilatkozatokra vonatkozik. 

(a továbbiakban: Kampányidőszak) 

2. A Kampányban részt vevő bankkártyák, a Bank által kibocsátott: 

 lakossági MasterCard betétéi kártya; 

 lakossági Maestro betéti kártya; 

amely bankkártyák birtokosai 2021. július 19-ét megelőzően nem rendelkeztek biztosítási jogviszonnyal 

a 4-es pontban meghatározott csoportos biztosítási szerződésben. 

3. A Kampány célja: 

A Kampány célja, hogy a Bank által a Kampányidőszak időtartama alatt az utasbiztosítások igénylését 

ösztönözze és a jelen Hirdetmény szerinti eljárás alapján és tartalommal kedvezményt adjon. 

4. A kedvezmény: 

A Bank a jelen Hirdetményben rögzített feltételeket teljesítő és a kedvezményre jogosult ügyfelek részére a 
Sberbank által kibocsátott bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló csoportos utasbiztosítás 
Europe Standard egyéni biztosítási csomagjának első éves díját elengedi (a továbbiakban: a Kedvezmény). 
A csomag éves díja a második évtől 4 990 Ft.  

5. A Kampány menete: 

A Bank fiókjaiban és a www.sberbank.hu weboldalon, hirdetmény útján is tájékoztatja az ügyfeleit a Kampány 
részleteiről (időtartam, részvételi feltételek). A Kampányidőszak alatt a 2-es pontban részletezett 
bankkártyatípusokhoz és a 6-os pontban meghatározott feltételeket teljesítő, a Bank közvetítésével, vagy a 
Bank által megbízott Photel Online Solutions Kft. közvetítésével távértékesítéssel létrejött új Europe Standard 
utasbiztosítási jogviszonyokról nyilvántartást vezet.  
E nyilvántartás alapján meghatározott ügyfél lehet jogosult a Kedvezményre.  

6. A Kedvezményre való jogosultság feltételei: 

 A 2-es pontban meghatározott bankkártyával rendelkező kártyabirtokos a Kampányidőszakban 

biztosítotti nyilatkozat megtételével csatlakozik a csoportos utasbiztosítási szerződéshez és Europe 

Standard egyéni csomagot igényel;  

 a kártyabirtokos a biztosítotti nyilatkozat megtételekor még nem rendelkezik a bankkártyájához 

kapcsolódóan utasbiztosítással; 

 egy ügyfél csak egy bankkártyához kapcsolódóan jogosult a Kedvezményre. 

A fenti kritériumoknak együttesen kell teljesülnie! 

Adatkezelés: 

A Bank a Kampányban résztvevő természetes személyek személyes adatait kezeli (adatkezelés), amely során 
az irányadó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a 
továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvénynek megfelelően jár el. 

A Bank adatkezelése a Kampány lebonyolítása érdekében, a Kampányban résztvevő személyek hitelkártya 
igényléshez kapcsolódó adatait érinti. Jelen pontban, a Kampányban résztvevő személyek és Kedvezményre 
jogosultak együttesen: Érintettek. 
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Adatkezelő: 
Sberbank Magyarország Zrt. 
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 
Cégjegyzékszám: 01-10-041720 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Andrusek Alexandra,  
e-mail: dpo@sberbank.hu 
Telefonszám: 36-1-5-57-58-59 

 Az adatkezelés jogalapja és ideje: 
A Bank az érintettek személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítéséhez 
szükséges) alapján kezeli.  A kezelt személyes adatok köre az érintett neve és a bankkártya szerződés adatai, 
melyet a Bank az 5. pontban szereplő nyilvántartásba vesz a Kedvezmény érvényesítése céljából.   
Az adatkezelés időtartama: a biztosítotti nyilatkozat megtételétől a Kedvezménnyel érintett év naptári évétől 
számítva a jogszabályokban előírt határidőig (a jelenlegi számviteli előírások alapján az üzleti évet követő 8 
évig).  

 Az érintetteket megillető jogok: 
A GDPR rendelkezéseinek megfelelően az érintettek a személyes adataik kezeléséről, valamint a kezelt 
adatokról jogosultak tájékoztatást, továbbá a személyes adatuk helyesbítését, törlését, kezelésének 
korlátozását kérni, tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen, valamint élhetnek az ún. 
adathordozhatósághoz való jogával. A GDPR alapján az érintetteket megillető jogokról részletesebb 
tájékoztatás a Bank https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon elérhető 
adatkezelési tájékoztatójában olvasható. 
Amennyiben az érintett a Bank, vagy a Bank valamely adatfeldolgozójának személyes adatok kezelésével 
összefüggő eljárását sérelmesnek találja, úgy lehetősége van panasszal a Bankhoz vagy adatvédelmi 
tisztviselőjéhez fordulni, a Bank vagy az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt, illetve a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Levelezési cím: 
1363 Budapest, Pf.: 9. Honlap: www.naih.hu) eljárást kezdeményezni. 

Budapest, 2021. július 15. 
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