A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.
Bankkártya igénylési és bankkártya használatösztönző kampány Hirdetménye
1. A kampány meghirdetője
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. , Cg. szám: 0110-04-1206, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék cégbírósága), (a továbbiakban: Takarékbank Zrt.)
bankkártya igénylési és bankkártya használatösztönző kampányt hirdet, melynek részvételi feltételeit
és szabályait a jelen Hirdetményben rögzíti.

2. A Hirdetmény Hatálya
Jelen Hirdetmény 2018. július 03. napjától
 a bankkártya igénylési akció esetében 2018. augusztus 15. napjáig,
 a bankkártya használat-ösztönző akció esetében 2018. szeptember 30. napjáig hatályos.

3. A Hirdetmény közzététele és elfogadása
A Hirdetmény megtekinthető a www.takarekbank.hu internetes weboldalon, továbbá a bankkártya
forgalmazás tekintetében a Takarékbank Zrt.-vel függő kiemelt közvetítői szerződéssel rendelkező
Szövetkezeti hitelintézetek (továbbiakban: Szövetkezeti hitelintézetek) weboldalain és
ügyfélfogadásra alkalmas helyiségeiben. Az érintett Szövetkezeti hitelintézetek felsorolása
megtalálható a www.szhisz.hu internetes weboldalon.
A jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Takarékbank Zrt. Lakossági és Vállalati
Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei elnevezésű dokumentum
rendelkezései az irányadók.

4. Kampány ajánlat és annak feltételei
4.1.1.
A Takarékbanki Nyári Bankkártya Használatösztönző Kedvezményprogram azon Ügyfelek részére
kerül meghirdetésre, akik a fentiekben megjelölt Szövetkezeti hitelintézetek valamelyikénél
 2018. július 02. napjáig lakossági forint bankszámlát nyitottak, és
 ezen számlához 2018. július 02. napjáig Maestro vagy MasterCard típusú bankkártyát
igényeltek, amelyet 2018. július 02. napjáig aktiváltak, és
 a bankkártyával 2017. június 01. és 2018. május 31. között havonta átlagosan minimum 2 db,
maximum 9 db sikeres vásárlási tranzakciót hajtottak végre.

A Takarékbank Zrt. a kampányban a kedvezmény nyújtása során ügyfelenként egy bankkártyát
egyszer vesz figyelembe. A Kedvezményprogramban a Takarékbank Zrt., valamint a kampányban
résztvevő Szövetkezeti hitelintézetek dolgozói és a dolgozók közeli hozzátartozói nem vehetnek részt
4.1.2.
A Takarékbank Zrt. a Kedvezményprogram keretében
 a fentiekben meghatározott, 2018. július 03. napja előtt a Szövetkezeti hitelintézetek
valamelyikénél lakossági forint bankszámlát nyitott azon Ügyfelek részére, akik 2018. július
02. és 2018. szeptember 30. között bankkártyával havonta legalább 10 db, egyenként
minimum 2.500 Ft értékű könyvelt, sikeres vásárlási tranzakciót („sikeres vásárlási
tranzakció”, amely sikeresnek a könyvelést követően tekintendő) hajtanak végre, és
bármelyik vásárlási tranzakciójuk a Takarékbank Zrt. belső szabályzatában a
kampányidőszakot megelőzően rögzített 12 db időponthoz valamelyikéhez a legközelebb
esik, APPLE iPhone 8 mobiltelefont ad ajándékba.
A Takarékbank Zrt. az egy-egy időponthoz kettő legközelebb eső ügyfelet rögzíti a jegyzőkönyvben,
de értesítésre csak a legközelebb eső ügyfél kerül.
Időpont egyezőség esetén az lesz az ajándék jogosultja, akinek bankkártya igénylése (a rendszerek
alapján a bankkártya legyártásához szükséges adatállomány átadása) elsőként történt meg a
kártyamenedzsment szolgáltató felé, így az Ő részére bocsátottuk ki elsőként a bankkártyát.
Amennyiben a 4.1.2. pontban megjelölt tranzakciókhoz legközelebb eső ügyfelek bármelyike lemond
az ajándék átvételéről, az értesítése telefonon vagy postai úton a lent írt határidőben lehetetlenné
válik, vagy nem felel meg a jelen Hirdetményben vonatkozó feltételeknek, illetve 2018. december 31ig nem jelentkezik az ajándékért, úgy a kieső ügyfél helye szerinti 4.1.2. pontban megjelölt
tranzakciós időponthoz második legközelebb tranzaktáló ügyfél kapja az ajándékot.
Az ajándék jogosultjainak megállapítására legkésőbb 2018. október 15-ig, a banki rendszerek adatai
alapján kerül sor.
Az APPLE iPhone 8 mobiltelefon jogosultjainak értesítésére a kampányidőszak végét követően, de
legkésőbb 2018. október 30-ig kerül sor. Az érintett ügyfeleket telefonon, ennek sikertelensége
esetében postai úton tájékoztatjuk az ajándék átvételének lehetőségeiről.
Az ajándékok nem válthatók készpénzre.
4.2.1.
A Takarékbanki Nyári Bankkártya Igénylési Kedvezményprogram azon Ügyfelek részére kerül
meghirdetésre, akik
 2018. július 03. és 2018. augusztus 15. között lakossági forint bankszámlát nyitnak a
Szövetkezeti hitelintézetek valamelyikénél, és hozzá Maestro vagy MasterCard típusú
bankkártyát igényelnek, vagy
 2018. július 02. napjáig lakossági forint bankszámlát nyitottak a Szövetkezeti hitelintézetek
valamelyikénél, melyhez a 2018. július 03. napja előtt még nem igényeltek Maestro vagy
MasterCard típusú bankkártyát, és a kampányidőszakban (2018. július 03. és 2018. augusztus
15. napja között), a mindenkor hatályos Hirdetménynek megfelelően Maestro vagy
MasterCard bankkártyát igényelnek, és
 a bankkártyát 2018. július 03. és 2018. augusztus 15. között aktiválják.

A Takarékbank Zrt. a kampányban ügyfelenként egy bankkártyát egyszer vesz figyelembe. A
Kedvezményprogramban a Takarékbank Zrt., valamint a kampányban résztvevő Szövetkezeti
hitelintézetek dolgozói és a dolgozók közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
4.2.2.
A Takarékbank Zrt. a Kedvezményprogram keretében
 a 2018. július 03. és 2018. augusztus 15. között, a Szövetkezeti hitelintézetek valamelyikénél,
lakossági forint bankszámlát nyitó Ügyfelek részére, vagy
 a 2018. július 03. napja előtt a Szövetkezeti hitelintézetek valamelyikénél már lakossági forint
bankszámlával rendelkező ügyfelek részére, akik a számlához kapcsolódóan 2018. július 03.
előtt még nem igényeltek Maestro vagy MasterCard bankkártyát, és ezen típusú bankkártyát
igényelnek 2018. július 03. és 2018. augusztus 15. között, és
 akik 2018. július 03. és 2018. augusztus 15. között a bankkártyával legalább összesen 20.000
Ft értékű, könyvelt, sikeres vásárlási tranzakciót („sikeres vásárlási tranzakció”, amely
sikeresnek a könyvelést követően tekintendő) hajtanak végre, és vásárlási tranzakciójuk a
kampányidőszakban a feltételt teljesítő első 20 Ügyfél között vannak, családi belépőjegyet ad
ajándékba a Lupa tó strandjára.
Amennyiben a 4.2.2. pontban meghatározott feltételeket teljesítő első 20 Ügyfél bármelyike lemond
az ajándék átvételéről, az értesítése telefonon vagy postai úton a lent írt határidőben lehetetlenné
válik, vagy nem felel meg a jelen Hirdetményben vonatkozó feltételeknek, illetve 2018. szeptember
10-ig nem jelentkezik az ajándékért, úgy a kieső ügyfél helyett a 21. leghamarabb teljesítő ügyfél
részére adja az ajándékot a Takarékbank Zrt., és így tovább, 22., 23., stb.
Az ajándék jogosultjainak megállapítására legkésőbb 2018. augusztus 21-ig, a banki rendszerek adatai
alapján kerül sor.
A családi Lupa tó strandbelépő jogosultjainak értesítésére a kampányidőszak végét követően, de
legkésőbb 2018. augusztus 27-ig kerül sor. Az érintett ügyfeleket telefonon, ennek sikertelensége
esetében postai úton tájékoztatjuk. az ajándék átvételének lehetőségeiről.
Az ajándékok nem válthatók készpénzre.

5. Részvételi feltételek
A Takarékbank Zrt. a jelen Hirdetményben foglalt részvételi feltételek teljesítésének vizsgálata során
kizárólag a saját nyilvántartásait tekinti irányadónak Az Ügyfél a Takarékbank Zrt. nyilvántartásainak
irányadó jellegét a részvételi feltételek teljesítésével kifejezetten elfogadja.

Budapest, 2018. július 02.

