
HIRDETMÉNY 

a Sberbank Magyarország Zrt. Lakossági Betéti Bankkártya aktiváló kampányáról. 

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7., 1463 Budapest Pf. 994, 

nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a továbbiakban: Bank) 

ezúton értesíti a betéti bankkártya szerződéssel rendelkező lakossági Ügyfeleit arról, hogy a Bank a 

jelen Hirdetményben meghatározott feltételekkel, a meghatározott időszakra Lakossági Betéti 

Bankkártya aktiváló kampányt hirdet (továbbiakban: Kampány). 

 

1. A kampány szakaszai: 

A kampány teljes időtartama 2017. december 11-től 2018. április 30-ig tart (továbbiakban: 

Kampányidőszak). A Kampányidőszak során három szakasz kerül meghatározásra:  

a.) Bankkártya igénylő szakasz: 2017. december 11. és 2018. március 15. között (Továbbiakban: 
érintett időszak); 

b.) Bankkártya aktiváló szakasz: 2018. március 19. és 2018. április 13. között (Továbbiakban: 
bankkártya igénylési szakasz); 

c.) Nyereménykézbesítési szakasz: 2018. március 19. és 2018. április 30. között (Továbbiakban: 
nyereménykézbesítési szakasz). 
 
 

2. A kampányban részt vevő bankkártyák: 

 

 az érintett időszakban igényelt Lakossági betéti bankkártyák - melyek igénylése a Bank által 

pozitív elbírálásban részesült, de a Bank által lakossági betéti bankkártya nem került kiadásra; 

 a Banktól igénybe vett Lakossági betéti bankkártyájuk az érintett időszakban lejárt és a lejárat 

okán az Ügyfél részére a bankkártyaszerződés szerint bankkártya a Bank által nem került 

kiadásra; 

 az érintett időszakban egyéb okból (pl. bankkártya letiltása miatt) igényelt Lakossági betéti 

bankkártyák - melyek igénylése a Bank által pozitív elbírálásban részesült, de a Bank által 

lakossági betéti bankkártya nem került kiadásra. 

 
3. A kampány célja:  

A bankkártya aktiváló szakasz alatt újonnan aktivált egyérintéses betéti kártyához kapcsolódó aktiváló 

magatartást a Bank a jelen Hirdetmény szerinti eljárás szerint és tartalommal jutalmazza. 

  
4. A nyereményre való jogosultság feltételei: 

 

 A bankkártyabirtokos a 2-es pontban felsorolt feltételek egyikének megfelel; 

 A Bank által kiküldött lakossági betéti (egyérintéses) bankkártya legkésőbb 2018. április 13-ig 

aktiválásra kerül; 

 A nyeremény kézbesítésekor az érintett bankkártyabirtokos meglévő lakossági folyószámlával 

rendelkezik; 

 A nyeremény kézbesítésekor az érintett bankkártyabirtokos a Bank nyilvántartásában 

érvényes mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik. 



5. A nyeremény:  

A Bank a Hirdetményben rögzített feltételeket teljesítő- és a nyereményre jogosult ügyfelek részére, 
bankkártyánként 1 (egy) db páros, egyszeri felhasználásra alkalmas, Cinema City mozikupont ad, mely 
bármely Cinema City moziban beváltható, egy az Ügyfél által szabadon választott 2D vetítésű filmre.  A 
Cinema City mozikuponok 2018. július 31-ig használhatóak fel. 
 
 
6. A nyeremény kézbesítése az arra jogosult ügyfeleknek: 

A nyertesek a nyereményt – az ingyenes két személy belépésre szóló mozijegyre jogosító 
mozikuponkódokat SMS-ben kapják meg a kampány ideje alatt, de legkésőbb 2018. április 30-ig. A 
nyeremény kézbesítésére a Bank, a nyilvántartásában rögzített vagy a kampány során az Ügyfél által 
újonnan megadott vagy frissített mobiltelefonszámot veszi igénybe.  
Azon Ügyfelek esetében, akik a nyeremény kézbesítésekor nem rendelkeznek a Bank nyilvántartása 
alapján mobiltelefonszám elérhetőséggel, úgy ezek az ügyfelek a továbbiakban nem jogosultak a 
nyereményre. 
 
 
7. A nyeremény 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 film online és telefonon is lefoglalható. A mozijegyek csak 
egy alkalommal használhatóak fel, érvényességük pedig: 2018. július 31. (eddig a napig lehet 
felhasználni a mozikuponokat.) 
 
 
 
Budapest, 2018. március 19. 


