
A MagNet Bank Zrt. 

Segítő Bankkártya Program 

Részvételi Szabályzata 
 

1. Szervező 
MagNet Bank Zrt. 

székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. 

cégjegyzékszám: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

(továbbiakban: MagNet Bank) 

 

2. A program időtartama 
A promóció 2013. október 15-től határozatlan időtartamig tart. 

 

3. Definíciók  
Támogatásra Jogosult Civil Szervezet: minden olyan szervezet, mely megfelel az alábbiakban meghatározott 

együttes feltételeknek: 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény szerint civil szervezetnek minősül (civil társaság, Magyarországon nyilvántartásba 

vett egyesület – párt kivételével-, valamint alapítvány) és 

- a MagNet Banknál fizetési számlát vezet, valamint 

- írásbeli kérelme alapján a MagNet Bank által kiadott, a programban résztvevő, támogatható civil 

szervezeteket tartalmazó listán szerepel, valamint 

- a MagNet Bank és közte a szervezet között Civil Kapcsolatok Programra vonatkozó keretszerződés van 

hatályban. 

Vállalati számla: a nem magánszemély Ügyfél által a MagNet Banknál nyitott fizetési számla. 

Lakossági számla: a magánszemély Ügyfél által a MagNet Banknál nyitott fizetési számla. 

Résztvevők: a Támogatásra Jogosult Civil Szervezet, valamint a MagNet Banknál vállalati számlával, lakossági 

számlával rendelkező azon Ügyfél, aki jelen szabályzatban meghatározott módon Támogatásra Jogosult Civil 

Szervezetet jelölt. 

 

A Bank jogosult egyedi elbírálás alapján bármely, a fenti feltételeknek nem teljeskörűen megfelelő szervezetet 

Támogatásra Jogosult Civil Szervezetnek minősíteni. 

 

Jelen szabályzatban nem definiált fogalmak és nem szabályozott kérdésekben a MagNet Bank Pénzforgalmi Üzletág 

Üzletszabályzata, valamint a MasterCard bankkártyákra vonatkozó általános szerződési feltételek irányadóak. 

 

4. A program leírása  
A program időtartama alatt a MagNet Banknál vezetett fizetési számlához tartozó MasterCard típusú bankkártyával (a 

továbbiakban: bankkártya) rendelkező ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél) rendelkezhetnek arról, hogy a 

bankkártyával történő vásárlásaik után járó, a MagNet Bank által nyújtott támogatást (a továbbiakban: támogatás) a 

MagNet Bank mely Támogatásra Jogosult Civil Szervezet részére juttassa. 

 

Minden Ügyfél a MagNet Bank által meghatározott módon a NetBank felületen, minden naptári negyedévben (a 

továbbiakban: gyűjtési időszak) megjelölhet egy Támogatásra Jogosult Civil Szervezetet a MagNet Bank által 

kiadott, a programban résztvevő, támogatható civil szervezeteket tartalmazó lista alapján. Az Ügyfél jogosult jelölését 

bármikor megváltoztatni.  

 

A MagNet Bank az adott gyűjtési időszakban összegyűlt támogatás összegét az Ügyfél jelölése alapján azon 

Támogatásra Jogosult Civil Szervezetnek nyújtja, amelyet Ügyfél az adott gyűjtési időszakban utoljára jelölt. 

 

 5. A támogatás mértéke, összege, egyéb feltételei 
A Támogatásra Jogosult Civil Szervezet vissza nem térítendő támogatásban részesül az alábbi feltételekkel.  

 

5.1. A támogatás mértéke 
A támogatás mértéke annak függvényében eltérő, hogy az Ügyfél lakossági vagy vállalati számlához tartozó 

bankkártyával vásárol. 

 

 

  



5.2. A támogatás összege 
 

5.2.1. Lakossági számlához tartozó Alap bankkártyával történt vásárlás esetén a vásárlás összegének egy ezreléke. 

5.2.2. Lakossági számlához tartozó Dombornyomott bankkártyával történt vásárlás esetén a vásárlás összegének 

kettő ezreléke. 

5.2.3. Business bankkártyával történt vásárlás esetén a vásárlás esetén a vásárlás összegének három ezreléke. 

 

5.3. A támogatás egyéb feltételei 
 

A támogatás jóváírásának további feltétele, hogy a Támogatásra Jogosult Civil Szervezet és a MagNet Bank között a 

Segítő Bankkártya Programban való részvételre vonatkozó együttműködési keretszerződés legyen hatályban. 

A Bank a támogatás összegét valamennyi jelen szabályzatban meghatározott feltétel együttes teljesülése esetén, az 

együttműködési keretszerződés MagNet Bank és a Támogatásra Jogosult Civil Szervezet általi aláírását követően, 

legkésőbb az adott gyűjtési időszakot követő 15 napon belül írja jóvá a Támogatásra Jogosult Civil Szervezet fizetési 

számláján. 

 

A MagNet Bank jogosult visszakövetelni a jogosulatlanul felvett támogatás összegét. 

 

6. A Szervező felelőssége 
6.1. A MagNet Bank kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a 

postai úton elküldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik 

személy által elszenvedett károk tekintetében. 

6.2. A MagNet Bank nem vállalnak felelősséget a tőle független késedelmekért a program során. 

 

7. Adatvédelem 
A Résztvevők a programban való részvételükkel minden tekintetben elfogadják a Részvételi Szabályzat minden 

rendelkezését, a MagNet Bank pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik. 

 

8. Változtatás joga 
A MagNet Bank fenntartja magának a jogot a jelen szabályzatban meghatározott feltételek megváltoztatására, 

amennyiben szükségesnek ítéli meg. Szervező bármilyen, módosításról szóló értesítést a www.magnetbank.hu 

honlapon keresztül közöl a program résztvevőivel. 

 

 

9. Záró rendelkezések 
9.1. A programban való részvétel önkéntes. 

9.2. A programban való részvételre a Résztvevők saját nevükben, személyesen, ill. cégszerű képviselőik útján 

jogosultak, állandó vagy eseti meghatalmazottaik nem. 

9.3. A Részvételi Szabályzatot a MagNet Bank a www.magnetbank.hu weblapon teszi közzé. 

 

A MagNet Bank a program teljes időtartama alatt biztosítja a részvételi szabályzat fentiek szerinti elérhetőségét. 

 

Budapest, 2015. december 31. 

          

 

http://www.magnetbank.hu/
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