
A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 
“Ajánló Kártya Program” promóciójának  

Részvételi Szabályzata 
 
1. Szervező 
 
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 
székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. 
cégjegyzékszám: 01-10-046111, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság  
(továbbiakban: Szervező) 
  
2. A promóció időtartama 
 
A promóció jelen Részvételi Szabályzat közzétételétől visszavonásig tart.  
 
3. Definíciók 
 
Ajánló: bármely 18. életévét betöltött természetes személy, vagy bármely jogi személy, aki a 
promóció ideje alatt a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. lakossági vagy vállalati számlavezetési 
szolgáltatásait potenciális ügyfelek számára az Ajánló Kártya használatával ajánlja és a MagNet 
Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél fizetési számlával rendelkezik. 
Ajánló Kártya: a Szervező által megtervezett és kivitelezett kártya, mely rögzíti az ajánlás 
megtörténtét. Az Ajánló Kártya nyomtatott formátumban elérhető a MagNet Magyar Közösségi Bank 
Zrt. fiókjaiban, illetve digitális formátumban letölthető a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 
honlapjáról. 
Online Ajánlás: az Ajánló Kártya átadásával megegyező hatályú nyilatkozat, amelyet a potenciális Új 
Ügyfél a Házhozszámla megnyitásával egy időben tehet meg. 
Új Ügyfél: olyan magánszemély vagy jogi személy, egyéb szervezet, aki a promóció időtartama alatt a 
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél lakossági vagy vállalati fizetési számlát nyit.  
Támogatásra Jogosult Civil Szervezet: minden olyan civil szervezet (így különösen: alapítvány, 
egyesület), nonprofit gazdasági társaság, társasház, vagy más, a Szervező megítélése szerint a 
szervezet működésének céljára, módjára tekintettel ezekkel a promóció szempontjából egy tekintet alá 
eső szervezet, amely az őt megjelölő Ajánló Kártya bankfiókban történő leadásakor a MagNet Magyar 
Közösségi Bank Zrt.-nél fizetési számlát vezet és a Szervező által közzétett, a programban résztvevő, 
támogatható civil szervezeteket tartalmazó listán szerepel. A listán történő feltüntetés feltételeit a 
Szervező maga jogosult meghatározni. 
Vállalati számla: a nem magánszemély (Kft., Nyrt., Zrt., egyesület, alapítvány, társasház) Új Ügyfél 
által nyitott fizetési számla  
Lakossági számla: a magánszemély Új Ügyfél által nyitott fizetési számla 
 
Szervező jogosult egyedi elbírálás alapján bármely, a fenti feltételeknek nem teljeskörűen megfelelő 
szervezetet Támogatásra Jogosult Civil Szervezetnek minősíteni. 
 
4. A promóció rövid leírása  
 
A promóció időtartama során Ajánló a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. számára potenciális Új 
Ügyfeleket ajánlhat az Ajánló Kártya használatával, vagy Online Ajánlás útján. 
 
Az Ajánló Kártyán az Ajánló vagy a potenciális Új Ügyfél, illetve Online Ajánlás esetén a potenciális Új 
Ügyfél megjelölhet egy Támogatásra Jogosult Civil Szervezetet a Szervező által közzétett, a 
programban résztvevő, támogatható civil szervezeteket tartalmazó lista alapján, mely megtalálható a 
https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/civilek weboldalon.  
 
Amennyiben a potenciális Új Ügyfél a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél lakossági vagy vállalati 
fizetési számlát nyit, és a számlanyitás során átadja a bankfiók ügyintézőjének az - Ajánló által is aláírt 
- Ajánló Kártyát, illetve Online Ajánlás esetén a Házhozszámla megnyitásával egy időben az "Egyéb 
megjegyzés" mezőben kitöltésre került az Ajánló, valamint Támogatásra Jogosult Civil Szervezet 
neve, úgy Szervező a jelen Részvételi szabályzat 6. pontjában (“A támogatás mértéke, összege, 



egyéb feltételei”) meghatározottak szerinti összeget, mint támogatást írja jóvá az Ajánló Kártyán 
megjelölt Támogatásra Jogosult Civil Szervezet fizetési számláján.  
 
A jelen Részvételi Szabályzat nem zárja ki, hogy a Támogatásra Jogosult Civil Szervezet ajánló 
legyen. Ebben az esetben az Ajánló Kártyát az ajánlónak aláírnia nem kell, és a jelen Részvételi 
Szabályzat szerinti támogatásban az Ajánló Kártyán ajánlóként megjelölt Támogatásra Jogosult Civil 
Szervezet részesül. 
 
5. Az ajánlás menete 
 
A promóció keretében potenciális Új Ügyfelet ajánlani az Ajánló Kártya hiánytalan kitöltésével és 
aláírásával lehetséges. Online Ajánlás esetén az ajánlás megtörténtéről a potenciális Új Ügyfél 
nyilatkozik a Házhozszámla nyitásával egy időben úgy, hogy az "Egyéb megjegyzés" mezőben 
megadja az Ajánló, valamint a Támogatásra Jogosult Civil Szervezet nevét. 
 
A hiányosan vagy olvashatatlanul kitöltött Ajánló Kártyát, illetve Online Ajánlást a Szervező nem veszi 
figyelembe. Az Ajánló Kártyát mind az Ajánlónak, mind az Új Ügyfélnek el kell látnia aláírásával, ide 
nem értve azt az esetet, amikor az ajánló és a Támogatásra Jogosult Civil Szervezet egy és ugyanaz, 
amely esetben az ajánlókártyát aláírni nem kell. 
 
A Támogatásra Jogosult Civil Szervezet nevét nyomtatott nagybetűvel, jól olvasható módon kell 
feltüntetni az Ajánló Kártya, illetve az Online Ajánlás kitöltésekor.  
 
Az Ajánló Kártya letölthető az internetről a https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-
bankrol/civilek oldalról, vagy igényelhető a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. fiókjaiban. 
  
Ajánló Kártya használata esetén az ajánlás rögzítése akkor történik meg, amikor az Ajánló Kártyát a 
számlanyitás során a számlát nyitó Új Ügyfél a bankfiók ügyintézőjének átadja, Online Ajánlás esetén 
pedig akkor, amikor a Szervező a Házhozszámla nyitása során a potenciális Új Ügyfél online 
igénylését rögzíti. 
 
6. A támogatás mértéke, összege, egyéb feltételei 
 
A jelen Részvételi Szabályzat 5. pontjában (“Ajánlás menete”) leírt feltételeknek megfelelő módon 
ajánlott Új Ügyfél után vissza nem térítendő támogatásban részesül a megjelölt Támogatásra Jogosult 
Civil Szervezet az alábbi feltételekkel.  
 
6.1 A támogatás mértéke 
 
A támogatás mértéke annak függvényében eltérő, hogy az Új Ügyfél lakossági vagy vállalati számlát 
nyitott a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél.  
 
6.2 A támogatás összege, feltételei 
 
6.2.1 Amennyiben az Új Ügyfél lakossági számlát nyit és azon a számlanyitást követő 60 napban 
összesen legalább 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint számlaforgalom történik, úgy a Támogatásra 
Jogosult Civil Szervezet 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesül 
a Szervező részéről. 
  
6.2.2 Amennyiben az Új Ügyfél vállalati számlát nyit és azon a számlanyitást követő 60 napban 
összesen legalább 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint számlaforgalom történik, úgy a 
Támogatásra Jogosult Civil Szervezet 7.000,- Ft, azaz hétezer forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesül a Szervező részéről. 
 
6.2.3. Szervező a támogatás összegét valamennyi, jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott 



feltétel együttes teljesülése esetén, az Új Ügyfél általi számlanyitást követő 70 napon belül írja jóvá a 
Támogatásra Jogosult Civil Szervezet fizetési számláján. 
 
6.2.4. A támogatás mértéke tekintetében az ajánlás rögzítésekor hatályos Részvételi Szabályzat 
irányadó. 
 
A MagNet Bank a feltételek teljes körű teljesítésétől jogosult eltekinteni. 
 
7. A Szervező felelőssége 
 
7.1. A Szervező kizárja felelősségét a résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, 
valamint a postai úton elküldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a 
promócióban résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 
7.2. A promóció szervezői nem vállalnak felelősséget a tőlük független késedelmekért a promóció 
során. 
 
8. Adatvédelem 
 
8.1. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 
történik. 
8.2. Az ajánlásban résztvevők a promócióban való részvételükkel minden tekintetben elfogadják a 
Részvételi Szabályzat minden rendelkezését. 
  
9. Együttműködő partnerek és kizárt személyek 
 
A promóciót a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. szervezi. A promócióban nem vehetnek részt a 
Szervező bankfiókjaiban dolgozó ügyintézői és egyéb munkavállalói, a promócióval kapcsolatos 
megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek Ptk. 8:1. § (1) pont szerinti közeli hozzátartozói. 
 
10. Változtatás joga 
 
Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben 
szükségesnek ítéli meg.  
 
Szervező a részvételi feltételeket megváltoztathatja az új, megváltoztatott tartalmú Részvételi 
Szabályzat honlapon történő közzétételével, továbbá ezzel egyidejűleg, vagy ehelyett a Szervező 
bármilyen, módosításról szóló értesítést a https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/civilek 
honlapon keresztül közöl a promóció résztvevőivel. 
 
A változtatás az új Részvételi Szabályzat/értesítés közzétételével hatályos. 
 
11. Záró rendelkezések 
 
11.1. A promócióban való részvétel önkéntes. 
11.2. A promócióban való részvételre a résztvevők saját nevükben, személyesen jogosultak, ill. 
cégszerű képviselőik útján, állandó vagy eseti meghatalmazottaik nem. 
11.3. A részvételi feltételeket a Szervező a https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-
bankrol/civilek internet címen teszi közzé. 
 A Szervező a promóció teljes időtartama alatt biztosítja a promóció Részvételi Szabályzatának fentiek 
szerinti elérhetőségét. 
 
 
Budapest, 2017.09.09. 
 
      
      MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 
 Szervező	


