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Fair számlacsomag kampány Hirdetmény 
 
 

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, 
Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban „Bank”; felügyeleti Szerv: Magyar Nemzeti 
Bank, székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. ; tevékenységi engedély száma: 977/1997/F; 41.061/1998 
és 41.061-2/1999) Fair számlacsomag akciót (a továbbiakban „Kampány”) hirdet a jelen Hirdetményben 
meghatározottak szerint.  
 
A Kampányban részt vevő számlavezetési termék: 

Fair számlacsomag (bankszámla) 
 
 
A Kampány részei 

I. Sberbank Fair Számlanyitó Bónusz Kampány – Új ügyfelek részére 
II. Sberbank Fair Bizalom Kupon Kampány – Meglévő ügyfelek részére 

1. számú melléklet: Lekötött betét Kampány kedvezmények 
2. számú melléklet: Személyi Kölcsön és Lakáscélú jelzáloghitel Kampány kedvezmények 

Az egyes mellékletekben szereplő ajánlatok minden esetben a vonatkozó termékek Hirdetményeiben 
szereplő, meghirdetéskor érvényes árazás szerint módosulhatnak.  

 
A Kampány tartalma 
 

I. Sberbank Fair Számlanyitó Bónusz Kampány 
 
Kampányidőszak: 
2014. május 5. napjától 2014. június 30. napjáig. 
 
Kampány kedvezmény 
20.000,- forint egyösszegű jóváírás. 
 
Részvételi feltételek 
A Sberbank Fair Számlanyitó Bónusz Kampányban kizárólag ÚJ lakossági ügyfelek vehetnek részt. ÚJ 
ügyfél e kampány tekintetében azon lakossági Számlatulajdonos

1
, aki a Kampány időszakban történő 

lakossági bankszámlanyitását megelőző 6 hónapban nem rendelkezett a Sberbank Magyarország Zrt-nél 
lakossági bankszámlával, ide nem értve a Talon megtakarítási számlát .  
A Kampányban való részvétel önkéntes. 
A Kampányban a Sberbank Magyarország Zrt. munkavállalói nem vehetnek részt. 
 
1. A Kampány kedvezményre vonatkozó jogosultsági feltételek 

 A kampányidőszakban lakossági bankszámla- és Fair számlacsomag szerződés megkötése és 
annak fenntartása a Kampányidőszak alatt. 

 A feltétel teljesítési időszakban folyamatosan, minden hónapban az alábbi feltételek 
maradéktalan teljesítése szükséges:  

o legalább 100.000,- forint összegű jóváírás teljesítése, melynek vizsgálata során a 
Számlatulajdonos valamennyi, a Sberbank Magyarországnál Zrt-nél vezetett lakossági 
bankszámláján történt jóváírás figyelembe vételre kerül, annak típusától és számától 
függetlenül, kivéve a Számlatulajdonos Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett saját 
számlái közötti átvezetéseket. Deviza jóváírások esetén a Bank által tárgynapon 
meghirdetett középárfolyam kerül alkalmazásra a forint összeg meghatározása során 

o 2 darab, - a Sberbank Magyarország Zrt. által kibocsátott - bankkártyával történt vásárlás 
a tranzakció összegétől függetlenül. 
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A jogosultsági feltételeket együttesen kell teljesíteni! A jogosultsági feltétel vizsgálati időszak a 
számlanyitás hónapját követő 6 hónap. 
 
A jogosultsági feltételek vizsgálata során a számlanyitás hónapja nem kerül figyelembe vételre. 
Amennyiben a jogosultsági feltételek a vizsgált időszak alatt nem teljesülnek a Banknak a Kampány 
kedvezmény összegére (20.000,- Ft) vonatkozóan követelése keletkezik a Számlatulajdonossal 
szemben.  
 

2.  Egyéb feltételek, rendelkezések 

 A kampány kedvezményt egy lakossági Számlatulajdonos csak egyszer, a Fair 
számlacsomagban nyitott forint főszámla tekintetében veheti igénybe. A kampány kedvezmény 
másra nem átruházható, kizárólag a jogosult ÚJ Számlatulajdonos tudja igénybe venni azt. 

 Fair számlacsomagban nyitott forint főszámlánként a Kampány kedvezmény csak egyszer 
vehető igénybe, ideértve a több tulajdonossal rendelkező bankszámlákat is. 

 A Kampány kedvezmények más kampányok kedvezményeivel és egyéb akciókkal nem vonható 
össze. 

 A jogosultsági feltételek vizsgálata havonta, a tárgyhónapot követő hónap első banki 
munkanapján történik meg, 

 
3. Óvadék szabályai 

 A Bank az óvadéki számla számáról az óvadék fennállása alatt – annak érvényesítéséig vagy 
kiengedéséig - havonta küldendő – első alkalommal a Fair bankszámla megnyitását követő 
hónapban - számlakivonat útján tájékoztatja a Számlatulajdonost. Sberbank Online Banking 
szolgáltatásra kötött külön szerződés esetén az óvadéki számla a Sberbank Online Banking 
rendszerben is feltüntetésre kerül. 

 Amennyiben a teljesítési időszak alatt a tárgyhónapban a jogosultsági feltételeket nem teljesültek 
a Bank az óvadék terhére érvényesíti követelését. 

 A Kedvezmény összegének Óvadéki számlán történő jóváírása az óvadék összegének 
átadásának minősül a kézi zálog szabályai szerint.   

 Az Óvadéki számla zárolásra kerül és a Számlatulajdonos nem jogosult az Óvadéki számla 
megszüntetését kérni, valamint az Óvadéki számla felett a Számlatulajdonos nem rendelkezhet, 
az Óvadék összege az Óvadékot nyújtó szabad rendelkezése alól kikerül.  

 Az Óvadék összege a Fair Számlacsomag Kampány Hirdetmény I. Sberbank Fair Számlanyitó 
Bónusz Kampány részének 1. pontjában rögzített jogosultsági feltételek maradéktalan teljesítése 
esetén a Számlatulajdonosnak visszajár. Az óvadéki összege a Számlatulajdonos Fair 
számlacsomaggal vezetett forint főszámláján kerül jóváírással rendelkezésre bocsátásra a 
jogosultsági feltétel vizsgálati időszakot követő hónap ötödik banki munkanapjáig, melynek 
megtörténtéről a Bank bankszámlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost. 

 A Felek megállapodnak, hogy a Számlatulajdonost óvadék kiegészítési kötelezettség nem 
terheli. Az óvadék összege után a Bank kamatot nem fizet.  

 Amennyiben a jelen 3. pontban foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, hatálytalan vagy ki nem 
kényszeríthető lenne, úgy az az egyéb rendelkezéseinek az érvényességét, hatályosságát, 
kikényszeríthetőségét nem érinti.   

 A Felek megállapodnak, hogy a Bank a jelen Fair Számlacsomag Kampány Hirdetményben 
foglalt Sberbank Fair Számlanyitó Bónusz Kampány érvényességi ideje alatt jogosult az Óvadék 
összegét használni és azzal rendelkezni. A Bank köteles az Óvadékkal biztosított követelés 
esedékessé válásának időpontjáig a felhasznált összeget azonos pénznemű, azonos összeggel 
helyettesíteni.  

 A Bank jogosult az Alapszerződésből eredő követelések esedékességekor előzetes felszólítás és 
értesítés nélkül jogos igényét az Óvadék összegéből közvetlenül kielégíteni az Óvadékot nyújtó 
egyidejű értesítése mellett. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank 
mindenkori Általános Szerződési Feltételei és a Bank mindenkori Kockázatvállalási 
Üzletszabályzata, továbbá a Polgári Törvénykönyv, az egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
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4. Példák 
 
Feltétel teljesítésre 
 

 

Jogosultsági feltételek 

100 000 forint jóváírás teljesül? Igen Igen Nem Nem 

2 darab bankkártyás vásárlás teljesül? Igen Nem Igen Nem 

Tárgyhavi feltétel teljesül? Igen Nem Nem Nem 

Részvételre 
 

A. 

Új Számlatulajdonos Fair számlacsomaggal 
történő lakossági bankszámlanyitásának dátuma 

2014. május 5. (2014. május hónap folyamán) 

Részvétel a kampányban IGEN 

Óvadék számla megnyitásának dátuma 2014. május 30. 

Feltétel teljesítési időszak 2014. június 1. – 2014. november 30. 

Feltételek teljesítése esetén a Kampány 
kedvezmény rendelkezésre bocsátása 

2014. december 5. 

 
B. 

Új Számlatulajdonos Fair számlacsomaggal 
történő lakossági bankszámlanyitásának dátuma 

2014. június 2. (2014. június hónap folyamán) 

Részvétel a kampányban IGEN 

Óvadék számla megnyitásának dátuma 2014. június 30. 

Feltétel teljesítési időszak 2014. július 1. – 2014. december 31. 

Feltételek teljesítése esetén a Kampány 
kedvezmény rendelkezésre bocsátása 

2015. január 5. 

 
C. 

Új Számlatulajdonos Fair számlacsomaggal 
történő lakossági bankszámlanyitásának dátuma 

2014. július 1. (2014. júliustól) 

Részvétel a kampányban NEM 
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II. Sberbank Fair Bizalom Kupon Kampány 
 

Kampányidőszak: 
2014. május 5. napjától 2014. december 31. napjáig. 
 
Részvételi feltételek 
A kampányban kizárólag MEGLÉVŐ lakossági ügyfelek

2
 vehetnek részt. Meglévő lakossági 

Számlatulajdonos a Kampány tekintetében azon lakossági Számlatulajdonos, aki a Kampány időszak 
első napját megelőző fél évben a Sberbank Magyarország Zrt-nél lakossági bankszámlával rendelkezett, 
ide nem értve a Talon megtakarítási számlát.  
A Kampányban való részvétel önkéntes. 
A Kampányban a Sberbank Magyarország Zrt. munkavállalói nem vehetnek részt. 
 
1. Kampány kedvezményre való jogosultsági feltételek 

 A kampányidőszak kezdő napján Fair számlacsomaggal lakossági forint bankszámla megléte, 
vagy a Kampány időszak alatt a meglévő lakossági forint bankszámlához kapcsolódóan Fair 
számlacsomag szerződés megkötése. 

 A Kampány kedvezmények igénylésekor:  
 Fair számlacsomag megléte, 
 a választott Sberbank Fair Bizalom Kupon leadása a Bank valamely bankfiókjában. 

 A jogosultsági feltétel teljesítési időszakában legalább három hónapban: 
o összesen 100.000,- forint összegű jóváírás teljesítése, melynek vizsgálata során a 

Számlatulajdonos valamennyi, a Sberbank Magyarországnál Zrt-nél vezetett lakossági 
bankszámláján történt jóváírás figyelembe vételre kerül, annak típusától és számától 
függetlenül, kivéve a Számlatulajdonos Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett saját 
bankszámlái közötti átvezetéseket; Deviza jóváírások esetén a Bank által tárgynapon 
meghirdetett középárfolyam alkalmazandó a forint összeg meghatározása során 

o 2 darab, - a Sberbank Magyarország Zrt. által kibocsátott - bankkártyával történő 
vásárlás  a tranzakció összegétől függetlenül. 

A jogosultsági feltételeket együttesen kell teljesíteni! 
A jogosultsági feltételek vizsgálati időszaka 2014. február 1. napjától 2014. december 31. 
napjáig tart. 

 
2.  Egyéb feltételek 

 A Számlatulajdonos a Kampány kedvezményeket – a Sberbank Fair Bizalom Kuponokat – csak 
egyszeri alkalommal, a Fair számlacsomagban nyitott forint főszámla tekintetében veheti 
igénybe, azaz a kedvezmény kupononként jár. Közös tulajdonú bankszámla esetén a 
tulajdonostársak az egyszeri Kampány kedvezményre egyetemlegesen jogosultak. 

 A Kampány kedvezmény másra nem átruházható, kizárólag a jogosult MEGLÉVŐ 
Számlatulajdonos tudja igénybe venni azt. 

 A Kampány kedvezmények más kampányok kedvezményeivel és egyéb akciókkal nem vonható 
össze. 

 A Bank jogosult előzetes meghirdetés, indoklás és tájékoztatás nélkül, azonnali hatállyal a 
Kampányt Hirdetmény útján visszavonni. 

 A Sberbank Fair Bizalom Kuponok elérhetőek bankfiókjainkban és a www.sberbank.hu 

weboldalon.  

 
3.  Kampány kedvezmények 
 
3.1.  Bankkártya (1 darab Fair Bizalom kupon) 

A Fair számlacsomag-szerződés érvényessége alatt a Kampány időszakban új MasterCard Gold 

bankkártyára vonatkozó szerződés megkötése esetén a Chippel ellátott lakossági bankkártyák 

általános kondícióiban meghatározott kibocsátási díj első évi részletéből 10 000 Ft visszatérítésre 

kerül a díj terhelését követő 5 banki munkanapon belül. 
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3.2. Lekötött betét (3 darab Fair Bizalom kupon) 

A jelen Hirdetmény elválaszthatatlan részét képező, ’Sberbank Fair Bizalom Kupon Kampány 
– Lekötött betét Kampány kedvezmények’ elnevezésű, 1. számú mellékletben 
meghatározottak szerint. 

 

3.3. Személyi kölcsön és Lakáscélú jelzáloghitel (1+1 darab Fair Bizalom kupon) 

A jelen Hirdetmény elválaszthatatlan részét képező, ’Sberbank Fair Bizalom Kupon Kampány 
– Személyi Kölcsön és Lakáscélú jelzáloghitel Kampány kedvezmények’ elnevezésű, 2. 
számú mellékletben meghatározottak szerint. 

 
III. Egyéb rendelkezések 

 
A Kampányok lebonyolítása, és az abban való részvétel jelen Hirdetményben foglaltak szerint történik. A 
jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Standard lakosság bankszámla és a 
Fair számlacsomag szerződések, az azokban nem szereplő kérdések esetén az Általános Szerződési 
Feltételek valamint a Kampányban részt vevő termékek Kondíciós Listái, továbbiakban pedig a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak az irányadók. A jelen Hirdetményben foglalt nagybetűs kifejezések értelme, ha 
a körülményekből más nem következik a Lakossági bankszámla szerződésben, illetve az Általános 
Szerződési Feltételekben rögzített nagybetűs kifejezésekkel egyezik meg. 

 
A Hirdetményt a Bank közzéteszi valamennyi bankfiókjában és a www.sberbank.hu internetes honlapján. A 
Kampánnyal kapcsolatos információkat az Számlatulajdonos a Sberbank Telebankon (06 40 41 42 43) és a 
Sberbank Magyarország Zrt. bankfiókjaiban kaphat. 
 
 
Budapest, 2014. április 30. 
 
 Sberbank Magyarország Zrt. 

http://www.sberbank.hu/

