
 

 

HIRDETMÉNY 

a Sberbank Magyarország Zrt. „Tavaszi Bankkártyával történő internetes vásárlást ösztönző” 

kampányáról 

Hatályos 2021. március 19-től 2021. május 21-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. március 19. és 2021. május 21. közötti időszakra, úgynevezett Tavaszi Bankkártyával történő 

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

feltételeit és szabályait jelen Hirdetmény tartalmazza. 

 

1. A Kampány időtartama: 

A Kampány 2021. március 19-től 2021. május 21-ig tart. (a továbbiakban: Kampányidőszak) 

 
2. A Kampányban részt vevő bankkártyák: 

A Bank által a Kampányidőszakot megelőzően kibocsátott, vagy a Kampányidőszak alatt igényelt és 

kibocsátott: 

 lakossági MasterCard betéti kártya; 

 lakossági MasterCard Gold betéti kártya; 

 lakossági Maestro betéti kártya. 

 
3. A Kampány célja:  

A Kampány célja a Bank Mobil applikációjának népszerűsítése, valamint a Bank által kibocsátott 

lakossági betéti MasterCard, MasterCard Gold és Maestro bankkártyák interneten keresztüli használat 

(internetes vásárlás) gyakoriságának növelése, továbbá a bankkártya használat jutalmazása  a Bank a 

jelen Hirdetménye szerinti eljárás és tartalom alapján. 

 

4. A juttatás:  

A Bank a jelen Hirdetményben rögzített feltételeket teljesítő és a juttatásra jogosult ügyfelek részére, 
bankkártyánként 1 (egy) db, egyszeri felhasználásra alkalmas internetes vásárlás esetén 
felhasználható Líra webáruház (www.lira.hu) által nyújtott kupont ad (továbbiakban: Líra kupon), 
mely 5000 (ötezer) Forint értékű kedvezményre jogosítja tulajdonosát. A Líra e-kuponkódok 
(továbbiakban: Juttatás) 2022. március 1-ig használhatóak fel. A Líra  kuponok a Juttatásra jogosult 
ügyfeleknek SMS üzenetben kerülnek kézbesítésre . A Líra kupon beváltás részleteit a jelen hirdetmény 
9-es pontja tartalmazza. 

 
5. A Kampány menete: 

A Bank SMS-en keresztül értesítőt küld a Bank felé az ügyfél által írásban bejelentett érvényes magyar 
mobiltelefonszámmal rendelkező ügyfelek részére, amely tartalmazza a Kampány időtartamát, 
valamint a főbb Kampány- és részvételi feltételeket. Emellett 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 betéti 
bankkártyák interneten történő tranzakcióiról a Bank nyilvántartást vezet.  
 
E nyilvántartás alapján az első 1 000 (ezer) legtöbb internetes tranzakciót (interneten történő 
bankkártyás vásárlást) végrehajtó bankkártya birtokosa vagy társkártya birtokosa jogosult a Juttatásra. 

http://www.sberbank.hu/


 

 

Amennyiben egy ügyfél több – a 2-es pontban meghatározott - bankkártyával is rendelkezik, úgy 
bankkártyánként külön-külön részt vesz a Kampányban és több Juttatásra is jogosult lehet. 
 
A Bank a Kampány során csak a bankkártya interneten keresztüli használatát veszi figyelembe. Az 
internetes tranzakció besorolása a kereskedő elfogadó bankja által beállított paraméterek alapján 
történik. Ezen paraméterre a Banknak nincs befolyása, a tranzakciók esetleges téves besorolásáért a 
Bank felelősséget nem vállal. 
 
6. A Juttatásra való jogosultság feltételei: 

 

 A bankkártya birtokos vagy társkártya birtokos 2021. március 19. és 2021. május 21. között a 

2-es pontban meghatározott bankkártyájával interneten keresztül történő tranzakciókat hajt 

végre (értsd: weboldalon keresztül, bankkártyáját használva interneten vásárol);  

 a bankkártya, az azzal végrehajtott tranzakciók darabszáma alapján az első 1 000 (ezer) darab 

legtöbb internetes tranzakciót lebonyolító bankkártya között van, és a bankkártya birtokos 

rendelkezik Mobil Applikációval; 

 a bankkártya birtokos vagy társkártya birtokos 2021. május 21.-én a Bank felé írásban 

bejelentett érvényes magyar mobiltelefonszám elérhetőséggel rendelkezik; és 

 a Kampányidőszak alatt lakossági bankszámlához kibocsátott főkártya vagy társkártya 

birtokosa. 

A fenti kritériumoknak 2021. március 19. és 2021. május 21. között együttesen kell teljesülnie! 

 
7. A Juttatásra jogosult ügyfelek meghatározása: 

A Kampányt követően a Bank a Kampányidőszakon belül végrehajtott interneten keresztüli tranzakciók 
(bankkártyával történő internetes vásárlások) darabszáma alapján csökkenő sorrendbe rendezi a 
bankkártyákat. Az így kapott sorrend alapján kerül meghatározásra az első 1 000 (ezer) legtöbb 
tranzakciót bonyolító bankkártya birtokos vagy társkártya birtokos (egy tranzakció darabszámmal akár 
több bankkártya birtokos is rendelkezhet). 
 
Amennyiben a sorrend meghatározása során, az 1 000. (ezredik) Juttatásra jogosult ügyfél által 
teljesített internetes tranzakció darabszámot több más bankkártya birtokos is teljesítette, úgy abban 
az esetben a Bank minden érintett bankkártya birtokosnak kézbesíti a Juttatást.  
 

8. A Juttatás átvétele: 

Azon ügyfelek, akik teljesítik a Kampányfeltételeket és jogosultak a Juttatásra, (akár több 
bankkártyával is teljesítették a Kampányfeltételeket és jogosultak a Juttatásra), Juttatásra jogosító 
bankkártyánként 1 (egy) db, egyszeri felhasználásra alkalmas 5 000 (ötezer) forint értékű Líra e-kupont 
SMS-ben kapják meg a Kampány lezárását követően, de legkésőbb 2021. június 4-ig.   
A Juttatás SMS-ben való kézbesítésére a Bank a Kampány lezárásának utolsó napján (2021. május 21.), 
a Bank részére az ügyfél által írásban bejelentett magyar mobiltelefonszámot veszi igénybe. 
Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek a Kampány lezárásakor (2021. május 21.) a Bank felé írásban 
bejelentett érvényes magyar mobiltelefonszám elérhetőséggel, nem jogosultak a Juttatásra. Ez 
esetben a bankkártya birtokost a Juttatásra való jogosultsági sorrend szempontjából figyelmen kívül 
kell hagyni. 
 
9. A Juttatás beváltása: 

A Juttatás egy, a Líra által elektronikus úton kiállított kuponkód, amely kizárólag a www.lira.hu 
weboldalon használható fel. A fenti webshopban elérhető összes termék és szolgáltatás 
megvásárlására felhasználható, korlátozások nélkül (tehát az akciós áru termékek és szolgáltatások 
megvásárlására is). A fizetendő végösszegből kerül levonásra a Líra kupon névértéke. Egy vásárlás 
esetén több Líra kupon is beváltható, a Líra kuponok egy vásárlás során összevonhatók.   

http://www.lira.hu/


 

 

A vásárlás során a Líra kupon csak akkor használható fel, ha az adott vásárlás végösszege eléri vagy 
meghaladja a Líra kupon névértékét, tekintettel arra, hogy a Líra kupon készpénzre nem váltható és a 
névértékből való készpénz visszatérítésre nincs lehetőség.  A Líra kupon érvényességi ideje alatt fel 
nem használt Líra kupon a későbbiekben nem használható fel. Ilyen esetben sem a Bank, sem a Líra 
webáruház nem köteles sem a fel nem használt Líra kupon értékét megtéríteni, sem pedig az ügyfelet 
bármi egyéb módon kártalanítani. 
 
10. Egyéb részvételi feltételek: 

A Kampányban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Banknál 
vezetett bankszámlához kapcsolódóan MasterCard, MasterCard Gold vagy Maestro lakossági betéti 
bankkártyával rendelkeznek.  
 
11. 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 
bankkártya tranzakciókhoz kapcsolódó adatait, valamint a Juttatásra jogosultak értesítése 
érdekében ezen személyek elérhetőségét (mobiltelefonszám) 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. Shauri Martin, dpo@sberbank.hu 
e-mail: info@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 f) pontja (adatkezelő jogos 
érdekeinek érvényesítése) alapján kezeli. 
A Bank jogos érdeke: a Bank betéti kártyáinak a népszerűsítése, és a betéti kártyák használatának 
ösztönzése 
Az adatkezelés tervezett időtartama: 2021.március 19. – 2021. május 21. 
 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. március 19. 
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