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Visa Business betéti kártyavásárlást ösztönző kampány promóciós leírás 

 

1. A kampány célja 

 

A Takarékbank Zrt. (továbbiakban: „Bank”) a vállalati ügyfélkör részére (továbbiakban: 

„Ügyfél”, „Ügyfelek”) a Visa Business típusú bankkártyákkal (Visa Business Unembossed, Visa 

Business, Visa Business Unembossed Agrár és Visa Business Agrár) végrehajtott vásárlási 

forgalom növelése céljából betéti kártyavásárlást ösztönző kampányt hirdet, melynek részvételi 

feltételeit és szabályait a jelen dokumentumban rögzíti.  

A kampány szempontjából Ügyfélnek minősülnek akik a Takarékbank Zrt-nél vállalati 

pénzforgalmi számla vezetésére keretszerződést kötöttek (vállalati pénzforgalmi számlával 

rendelkeznek) és 

1. vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek (egyéni vállalkozók, őstermelők), vagy 

2. vállalati pénzforgalmi számla nyitására kötelezett gazdasági társaságok / jogi személyek. 

 

 

Egy Ügyfélnek minősül a banki rendszerekben 1 ugyanazon adószám alatt regisztrált entitás, 

valamennyi az adott Ügyfél (és adószám) alatt rögzített bankszámlával és bankkártyával. 

 

2. A kampány részletes ismertetése 

 

A Takarékbank Zrt. vállalati Visa Business betéti kártya kampányának időtartama: 

2022. november 14. - 2023. január 15. 
 

A kampány keretében, a promóciós feltételeket teljeskörűen teljesítő Ügyfelek közül azon 

első 500 Ügyfél, akinek a pénzforgalmi bankszámláihoz kapcsolódó, a kampány feltételeit 

teljeskörűen teljesítő valamennyi Visa Business bankkártyájával 2022. november 14. és 

2022. december 15. között a legrövidebb időn belül, bankkártyánként legalább 150.000 Ft 

értékű sikeres vásárlási tranzakció kerül végrehajtásra, összesen és egyszeri alkalommal 

50.000 Ft jóváírást kap a Bankunknál vezetett pénzforgalmi számlájára.  

Sikeres tranzakció alatt azt értjük, ha a tranzakció könyvelésre került a kapcsolódó pénzforgalmi 

számlán. Egy Ügyfél egyszer jogosult az 50.000 Ft-os jóváírásra, függetlenül attól, hogy hány 

bankszámlája teklintetében, illetve hány Visa Business bankkártyájával teljesítette az elvárt 

150.000 Ft-os költést. 

 

2.1 Kampány feltételei 

A kampányban résztvevő Ügyfelekre vonatkozó feltételek: 
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A kampány azon Ügyfelek részére kerül meghírdetésre, akik: 

2.1.1. Ügyfélkör 1.: 

a) 2022. június 30-án legalább 1 db élő vállalati forint pénzforgalmi számla 

szerződéssel rendelkeztek számlatulajdonosként, ÉS 

b) 2022. június 30-án a forint pénzforgalmi számlához nem - amennyiben az 

Ügyfélnek több forint pénzforgalmi számlája van, akkor egyik pénzforgalmi 

számlájához sem - kapcsolódott bankkártya (se Visa, se Mastercard típusú 

bankkártya), ÉS 

c) 2022. június 30-án a pénzforgalmi számlaszerződés nincsen - amennyiben az 

Ügyfélnek több pénzforgalmi számlája van akkor legalább 1 pénzforgalmi 

számla szerződés nincsen - felmondás alatt, ÉS 

d) a forint pénzforgalmi számlához - amennyiben az Ügyfélnek több forint 

pénzforgalmi számlája van akkor a pénzforgalmi számlák valamelyikéhez - 

2022. október 3. és 2022. október 28. között legalább 1 db Visa Business típusú 

bankkártyára (Visa Business Unembossed, Visa Business Unembossed Agrár, 

Visa Business vagy Visa Business Agrár) bankkártya szerződést kötnek. 

 

vagy 

 

Ügyfélkör 2.: 

a) 2022. június 30-án legalább 1 db élő vállalati forint pénzforgalmi számla 

szerződéssel rendelkeztek számlatulajdonosként, ÉS 

b) 2022. június 30-án a pénzforgalmi számlához - amennyiben az Ügyfélnek több 

forint pénzforgalmi számlája van, akkor a pénzforgalmi számlák valamelyikéhez 

- legalább 1 db Visa Business Unembossed, vagy 1 db Visa Business bankkártya 

kapcsolódott, amely bankkártya(k) megfelel(nek) az alábbi feltételeknek: 

i. az adott Visa Business bankkártya kibocsátása 2021. december 31-e előtt 

történt meg (a bankkártya lejárati dátuma 2024.12.31-nél nem későbbi 

(kártyán szereplő lejárati dátum (MM/YY formátumban) 01/25 előtti)), ÉS 

ii. a bankkártya 2022. június 30-án „élő” státuszban volt ( „élő” státusz: a 

kártya használatra alkalmas, nem lezárt, nem megszűntetett, a kártya 

szerződés nem volt felmondás alatt), ÉS 

iii. az i. és ii. pontban ismertetett feltételeket teljesítő bankkártyával / több 

bankkártya esetén bankkártyákkal a 2022. január 1. és 2022. június 30. 

közötti 6 hónapos időszakban végrehajtott sikeres vásárlási tranzakciók 

összértéke havi átlagban, kártyánként nem érte el a 75.000 Ft-ot. 

(Sikeres tranzakció alatt azt értjük, ha a tranzakció könyvelésre került a 

kapcsolódó pénzforgalmi számlán). 
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A 75.000 Ft-os sikeres, könyvelt vásárlási összeg bankkártyánként értendő, ami 

több Visa Business bankkártya esetében azt jelenti, hogy vásárlási forgalom az 

I. és II. pontban ismertetett feltételeket teljesítő Visa Business bankkártyákkal a 

2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszakban havonta, átlagban 

összesen nem érte el: 

- 2 db Visa Business bankkártya esetén a 150.000 Ft-ot 

- 3 db Visa Business bankkártya esetén a 225.000 Ft-ot 

- 4 db Visa Business bankkártya esetén a 300.000 Ft-ot 

(a félreértések elkerülése véget az i. feltétel alapján - a 2022. január 1-ét 

követően kibocsátott Visa Business bankkártyák a kampányban nem vesznek 

részt, az azokkal végrehajtott forgalom a kampány szempontjából nem számít a 

2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak alatt figyelembe vehető 

bankkártyás vásárlási forgalmnak) 

 

A használatösztönző kampány feltételei 

A 2.1.1. vagy 2.1.2. pontban ismertetett feltételeket a leggyorsabban és teljeskörűen teljesítő 

azon első 500 Ügyfél, akinek a Banknál vezetett forint pénzforgalmi számláihoz kapcsolódó, 

a kampány feltételeit teljeskörűen teljesítő bármelyik Visa Business bankkártyájával 2022. 

november 14. és 2022. december 15. között, legalább 150.000 Ft értékű sikeres vásárlási 

tranzakció kerül végrehajtásra (több bankkártya esetén bankkártyánként átlagosan), az 

50.000 Ft - azaz ötvenezer forint - jóváírást kap a Bankunknál vezetett pénzforgalmi 

számlájára.  

(Sikeres tranzakció alatt azt értjük, ha a tranzakció könyvelésre került a kapcsolódó 

pénzforgalmi számlán).   

 

A promóció szempontjából a vásárlási tranzakciók közül az alábbi típusú tranzakciók nem 

számítanak bele a vásárlási tranzakciókba: 

 Szerencsejáték típusú tranzakciók 

 Állampapír, értékpapír és bitcoin vásárlására irányuló tranzakciók 

 

A promócióban elérendő 150.000 Ft-os sikeres vásárlási tranzakció összeg bankkártyánként 

átlagosan értendő, ami több Visa Business bankkártya esetén azt jelenti, hogy a 2022. 

november 14. és 2022. december 15. között teljesítendő sikeres vásárlási tranzakciók 

összértéke eléri legalább:  

- 2 db Visa Business bankkártya esetén összesen a 300.000 Ft-ot,  

- 3 db Visa Business bankkártya esetén összesen a 450.000 Ft-ot,  

- 4 db Visa Business bankkártya esetén a összesen 600.000 Ft-ot. 
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Több bankkártya esetén a teljesítendő vásárlási összeg bármelyik a 2.1.1. vagy 2.1.2 pontban 

ismertetett feltételeket teljeskörűen teljesítő Visa Business bankkártyával teljesíthető, de 

csak azokkal, illetve azok valamelyikével teljesíthető. 

(A félreértések elkerülése végett: a 2022. január 1-e után kibocsátott bankkártyával (a 

Kártyán szereplő lejárati dátum 12/24 utáni) végrehajtott vásárlási tranzakciók nem 

számítanak a kampány szempontjából figyelembe vehető tranzakció összegnek). 

Az első 500 leggyorsabb Ügyfél kiválasztásánál, az Ügyfél pénzforgalmi számláihoz 

kapcsolódó, a kampányban résztvevő Visa Business bankkártyákkal végrehajtott azon 

vásárlási tranzakciónak az időpontja számít (dátum, óra, perc, másodperc), amelyik 

tranzakcióval az Ügyfél bankszámláin a promócióban résztvevő Visa Business kártyákkal 

végrehajtott vásárlási forgalom mindösszesen elérte a Visa Business kártyákkal elérendő 

vásárlási összeget. Amennyiben két a feltételeket teljesítő Ügyfél pénzforgalmi számláin 

ugyanabban az időpontban került végrehajtásra az a tranzakció, amivel az Ügyfél elérte a 

teljesítendő vásárlási összeget, akkor az az Ügyfél számít a feltételeket gyorsabban 

teljesítőnek, amelyik esetében az adott tranzakcióval együtt az összes vásárlási tranzakció 

összértéke magasabb lett. 

 

A kampányban a Takarékbank Zrt., az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., a 

Takarék Jelzálogbank Nyrt., a Takarék Ingatlan Zrt. és a Takarék Lízing Zrt. 

munkavállalói és a munkavállalók közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 

Az 500 db 50.000 Ft-os jóváírásra jogosult Ügyfél meghatározását a Bank legkésőbb 2022. 

december 31. napjáig végzi el a banki rendszerekben nyilvántartott adatok alapján.  

A kampány feltételeit maradéktalanul, határidőre teljesítő Ügyfeleknek az 50.000 Ft-ot a 

Bank legkésőbb 2023. január 15-ig írja jóvá a Banknál vezetett pénzforgalmi számlájára. 

Amennyiben egy Ügyfél több Visa Business kártyával vesz részt a promócióban és a 

bankkártyák különböző pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódnak, akkor a jóváírás arra a 

pénzforgalmi bankszámlára történik, amelyik pénzforgalmi számlához kapcsolódó Visa 

Business kártyával összesen a legnagyobb összegben került vásárlási tranzakció 

végrehajtásra a kampány időszaka alatt. 

 

A jóváírás feltétele, hogy a jóváírásban érintett pénzforgalmi számla a jóváírás időpontjába 

élő legyen. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor a Bank a nyereményt az arra jogosult 

következő Ügyfélnek adja. 

 

Takarékbank Zrt. 

 


