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HIRDETMÉNY 

a Sberbank Magyarország Zrt. „Mammut Kupon napokhoz kapcsolódó, Hitelkártya igénylést ösztönző” 

kampányáról 

Hatályos 2021. június 24-én  

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. június 24-én, a budapesti Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központban (a továbbiakban 

Mammut) megrendezett ún. Kupon napok alkalmából hitelkártya igénylést ösztönző kampányt hirdet 

(továbbiakban: Kampány), melynek részvételi feltételeit és szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza. 

1. A Kampány időtartama: 

A Kampány 2021. június 24-én kerül megrendezésre, a Sberbank Mammutban lévő fiókjának nyitvatartási 

idejében, 08:00 – 16:00 óra között. (a továbbiakban: Kampányidőszak) 

2. A Kampányban részt vevő hitelkártyák: 

A Kampányidőszak alatt a Bank Mammutban lévő fiókjában igényelt és 2021. július 31-ig jóváhagyott 

hitelkártya szerződés alapján főkártyaként kibocsátott hitelkártyák: 

 Otthon Plusz Hitelkárya; 

 Lendület Hitelkártya. 

3. A Kampány célja: 

A Kampány célja, hogy a Bank által a Kampányidőszak időtartama alatt újonnan kibocsátott hitelkártyák 

igénylését ösztönözze és a jelen Hirdetmény szerinti eljárás alapján és tartalommal jutalmazza. 

4. A juttatás: 

A Bank a jelen Hirdetményben rögzített feltételeket teljesítő és a juttatásra jogosult ügyfelek részére, 
hitelkártyánként az új hitelkártyaszámlán maximum 10 000 Ft-ot visszatérít. A visszatérítés az igénylés 
alapján nyíló hitelkártyaszámlán legkésőbb 2021. szeptember 15-ig történik meg, melyről a Bank a 
számlakivonaton küld tájékoztatást. 

5. A Kampány menete: 

A Bank a Mammut Bevásárlóközponti fiókjában 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 hitelkártyaigénylésekről nyilvántartást vezet.  
E nyilvántartás alapján kibocsátott hitelkártya birtokosa lehet jogosult a Juttatásra. Egy ügyfél csak egy – a 2-
es pontban meghatározott – hitelkártyához jogosult a Juttatásra. 

6. A Juttatásra való jogosultság feltételei: 

 Az igénylő a 2021. június 24-én igényel a 2-es pontban meghatározott hitelkártyát a Bank Mammut 

Bevásárlóközpontban lévő bankfiókjában;  

 az igényléskor bemutatja a Kampányidőszakban a Mammutban vásárlást igazoló maximum 3 db 

bizonylatot; 

 az igényelt hitelkártyára vonatkozó szerződés jóváhagyása 2021. július 31-ig megtörténik; 

 a jóváírás pillanatában az igénylőnek nincs sem a Hitelkártyán, sem a Banknál vezetett egyéb 

hitelterméke esetében lejárt tartozása; és 

 az igénylőnek az igénylést megelőzően nem volt a Banknál hitelkártyája. 

A fenti kritériumoknak együttesen kell teljesülnie! 

7. A Juttatásra jogosult ügyfelek meghatározása: 

A juttatásra való jogosultság 6-os és 9-es pontban meghatározott feltételeit a Bank 2021. augusztus 15-ig 
vizsgálja. 
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8. A Juttatás átvétele: 

Azon ügyfeleknek, akik teljesítik a Kampányfeltételeket és jogosultak a Juttatásra (a továbbiakban Jogosult), 
a Bank 2021. szeptember 15-ig jóváírja a bizonylattal igazolt vásárlás összegét maximum 10 000 Ft 
összeghatárig a Kampányidőszakban igényelt hitelkártya számlaszámán. A jóváírásról a hitelkártya 
számlakivonaton küld a Bank értesítést. 

9. Egyéb részvételi feltételek: 

 A visszatérítés másra nem ruházható át. 

 Amennyiben a jogosult Ügyfél a jóváírás pillanatában már megszüntette a hitelkártya számláját, a 

jóváírást a Banktól a továbbiakban nem követelheti. 

 Egy vásárlást igazoló bizonylatot egy hitelkártya igényléshez lehet felhasználni. 

10. 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 Juttatásra 
jogosultak együttesen: Érintettek. 
 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 a) pontja (érintett hozzájárulása) alapján 
kezeli. A érintett hozzájárulását a jelen hirdetményben hivatkozott tájékoztatás ismeretében a vásárlást 
tanúsító bizonylat Bank részére történő átadásával adja meg, mely alapján az érintett nevét  és a hitelkártya 
szerződés adatait az 5. pontban szereplő nyilvántartásba veszi a Juttatás érvényesítése céljából.   
Az adatkezelés időtartama: 2021.június 24–től addig amíg az érintett hitelkártya szerződése fennáll vagy az 
adatainak törlését nem kéri, de legkésőbb 2021. szeptember 15-ig. 
 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. június 23. 
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