HIRDETMÉNY
a Sberbank Magyarország Zrt. „2019. tavaszi Bankkártya használatösztönző” kampányáról
Hatályos 2019. április 15-től 2019. május 31-ig
A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., levelezési
cím: 1463 Budapest Pf. 994, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság: 0110-041720, a továbbiakban: Bank) a 2019. április 15. és 2019. május 31. közötti
időszakra, úgynevezett „2019. tavaszi Bankkártya használatösztönző” néven kampányt
hirdet (továbbiakban: Kampány), melynek részvételi feltételeit és szabályait jelen
Hirdetmény tartalmazza.

1.

A kampány időtartama:

A kampány 2019. április 15-től 2019. május 31-ig tart (a továbbiakban: a Kampányidőszak).
2.

A kampányban részt vevő bankkártyák:

A Bank által 2019. január 1. előtt kibocsátott egyérintéses:




lakossági MasterCard betéti kártya;
lakossági MasterCard Gold betéti kártya;
lakossági Maestro betéti kártya,

amely fenti típusú bankkártyát 2019. január 1. és 2019. március 31. közötti időszakban a
bankkártya birtokosa egyszer sem használta vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakcióra.
A meghatározott feltételeknek megfelelő bankkártya birtokos Ügyfél a továbbiakban: a
Résztvevő, vagy a Résztvevő Ügyfél.
3.

A kampány célja:

A Kampány célja, hogy a Bank által kibocsátott lakossági betéti (egyérintéses) MasterCard,
MasterCard Gold és Maestro bankkártyákkal lebonyolított vásárlások gyakoriságát növelje, és
a bankkártya használatot a Bank a jelen Hirdetmény szerinti eljárás szerint és tartalommal
juttatásban részesítse.
4.

Juttatás:

A Bank a Hirdetményben foglalt feltételeknek megfelelő Résztvevő Ügyfelek részére,
bankkártyánként 1 (egy) db 2-személyre szóló, egyszeri felhasználásra alkalmas,
Cinema City mozikupon-kódot küld SMS-ben, mely bármely Cinema City moziban beváltható,
egy, az Ügyfél által szabadon választott 2D vetítésű filmre. A Cinema City mozikupon-kódok
2019. július 31-ig használhatóak fel.

5.

A kampány menete:

A Bank a bankfiókjaiban 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 lakossági egyérintéses betéti kártyák
vásárlási tranzakcióiról a Bank nyilvántartást vezet.
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A nyilvántartás alapján időrendben a 7-es pontban részletezett leírás alapján az ott
meghatározott számú, a jogosultság feltételeit teljesítő bankkártya birtokosa részére biztosítja
a juttatást.
Amennyiben egy Résztvevő Ügyfél több bankkártyával is rendelkezik (2-es pontban felsorolt
bankkártyák egyikével), úgy bankkártyánként külön-külön részt vesz a kampányban, és több
juttatásra is jogosult lehet.

6.

A jutalomra való jogosultság feltételei:





A bankkártya birtokos 2019. április 15. és 2019. május 31. között legalább 3
vásárlási tranzakciót hajt végre,
A bankkártya birtokos 2019. április 15. és 2019. május 31. között végrehajtott
vásárlási tranzakciók darab száma az első 250 (kettőszázötven) darab legtöbb, a
Kampányidőszak alatt a Kampányban részt vevő kártyabirtokos által végrehajtott
tranzakció között van, és
2019. május 31-én a Résztvevő érvényes, a Bank részére legkésőbb ezen
időpontig bejelentett mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik.
A fenti kritériumoknak 2019. április 15. és 2019. május 31. között együttesen kell
teljesülnie!

7. A juttatásra jogosult ügyfelek meghatározása:
A kampányt követően 2019. június 30.-ig a Bank a kampányidőszakon belül végrehajtott
vásárlási tranzakciók darabszáma alapján csökkenő sorrendbe rendezi a bankkártyákat. Az
így kapott sorrend alapján kerül meghatározásra az első 250 (kettőszázötven) legtöbb
tranzakciót bonyolító bankkártya, és annak birtokosa (egy tranzakció darabszámmal akár több
bankkártya birtokos is rendelkezhet).
Amennyiben a sorrend meghatározása során, a 250. (kettőszázötvenedik) bankkártya
birtokoshoz (aki a feltételt időrendi sorrendben elsőként teljesítette) tartozó egyérintéses
tranzakció darabszáma további bankkártya birtokoshoz tartozó tranzakció-darabszámmal
megegyezik, úgy abban az esetben azok a bankkártya birtokosok is jogosultak a juttatásra,
akik vonatkozásában ugyanazon a napon teljesült a jogosultságot megalapozó egyérintéses
tranzakció darabszám, mint amely napon a 250. (kettőszázötvenedik) bankkártya birtokos
vonatkozásában az teljesült.
Például:
10 (tíz) db egyérintéses tranzakcióval rendelkezik az 250. (kettőszázötvenedik) bankkártya
birtokos. Emellett még 5 (öt) bankkártya birtokos is 10 (tíz) db egyérintéses tranzakcióval
rendelkezik a kampányidőszak utolsó napján, akkor ebben az esetben, ha az 250.
(kettőszázötvenedik) bankkártya birtokos 2019. április 28-án teljesítette a 10. (tizedik)
egyérintéses tranzakcióját, akkor az 5 (öt) további bankkártya birtokos közül az is jogosult lesz
a juttatásra, aki szintén 2019. április 28-án teljesítette a 10. (tizedik) egyérintéses tranzakciót.
Azon ügyfelek, akik 2019. április 28-át követően teljesítették a 10. (tizedik) egyérintéses
tranzakciójukat, nem jogosultak a juttatásra.
8. A juttatás átvétele:
A juttatásra jogosult Résztvevők a juttatást – a két személy díjmentes belépésére jogosító
mozijegyre beváltható kupon-kódokat – SMS-ben kapják meg a kampány lezárását követően,
de legkésőbb 2019. június 30-ig. A juttatás kézbesítésére a Bank a kampány lezárásának
utolsó napján (2019. május 31.) a Bank nyilvántartásában szereplő mobiltelefonszámot veszi
igénybe, melyet a kampány során az Ügyfél újonnan is megadhat, illetve frissítheti,
aktualizálhatja a Bank felé korábban bejelentett telefonszámát.
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Azon Résztvevők, akik nem rendelkeznek a kampány lezárásakor (2019. május 31.) a Bank
nyilvántartása szerint érvényes magyar mobiltelefonszám elérhetőséggel, nem jogosultak a
juttatásra. Ez esetben a bankkártya birtokost a sorrend szempontjából figyelmen kívül kell
hagyni.
9. A juttatás beváltása:
Az SMS-ben megkapott mozikupon-kódot (2x10 számjegy) bármelyik Cinema City moziban
be lehet váltani, tetszőleges 2D-s filmre. A mozikupon-kódot minden esetben a mozi
jegypénztárában kell bediktálni. A tetszőlegesen kiválasztott 2D filmre mozijegy online és
telefonon is lefoglalható. A mozikupon-kódok csak egy alkalommal használhatóak fel,
érvényességük pedig: 2019. július 31. (ezen a napon fel lehet használni a mozikupon-kódot.)
10. Egyéb részvételi feltételek:
A kampányban a 18. életévüket betöltött természetes személy Ügyfelek vehetnek részt, akik
olyan, a Banknál vezetett bankszámlához kapcsolódóan MasterCard, MasterCard Gold vagy
Maestro lakossági betéti egyérintéses bankkártyával rendelkeznek.

Budapest, 2019. április 15.
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