
„25 ÉVES A MAGNET BANK” PROMÓCIÓ FELTÉTELEI 

 

1. A Promóció szervezője 

A „25 éves a MagNet Bank” elnevezésű promóció (továbbiakban: Promóció) szervezője a MagNet Magyar Közösségi Bank 

Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám: 01-10-046111 Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság) 

(továbbiakban: Szervező) 

2.  A Promóció időtartama 

A Promóció 2021. május 1. napjától visszavonásig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig tart. 

3. Fogalmak 

Résztvevő: bármely természetes személy, vagy bármely jogi személy, aki (i) a Promóció kezdetét megelőzően nem volt a 

Szervező ügyfele és (ii) a Promóció időtartama alatt a Szervezőnél a 4. pontban (Promóció leírása) meghatározott típusú 

lakossági, vállalati vagy társasházi bankszámla szerződést köt, (iii) valamint a 4. pontban (Promóció leírása) meghatározott 

feltételeknek eleget tesz. 

4. A Promóció leírása 

A Promóció alábbi feltételeinek teljesítése esetén a Résztvevő jutalomra lesz jogosult az alábbi táblázatban összefoglalt 

korlátozásokkal.  
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Csillag, Diamond, 
Házhozszámla és 
Merkúr bankszámla 

25 000 Ft - Az új bankszámla szerződés megkötésére a 3. pont (Promóció időtartama) 
szerinti időszakban kerül sor.   

- A Résztvevő a bankszámla szerződés megkötését megelőzően nem volt a 
MagNet Bank ügyfele, vagyis korábban nem rendelkezett a Szervezőnél 
bankszámla szerződéssel.  

- A Résztvevő 2021-ben tölti be a 25. életévét.  
- A jutalom jóváírásának feltétele, hogy a Promócióban nyitott bankszámlán 

könyvelésre kerül legalább 25 000 Ft összértékű, a számlához tartozó 
bankkártyával történő vásárlás a számlanyitást követő 3. naptári hónap végéig. 

- Több bankszámla megnyitása esetén (beleértve a természetes személyként és 
egyéni vállalkozóként történő számlanyitást is) csak az időben elsőként 
megnyitott számla után jár a jutalom. 

  

Mars, Jupiter, Nap, 
Üstökös, Civil, 
Szféra, Házmester 
bankszámla 

25 000 Ft - Az új bankszámla szerződés megkötésére a 3. pont (Promóció időtartama) 
szerinti időszakban kerül sor.   

- A Résztvevő a bankszámla szerződés megkötését megelőzően nem volt a 
MagNet Bank ügyfele, vagyis korábban nem rendelkezett a Szervezőnél 
bankszámla szerződéssel. 

- A Résztvevő vállalkozás székhelye, vagy a Résztvevő társasház címe bármely 
közterület (út, utca, tér, dűlő, köz stb.) 25. száma alatt található.   

- A jutalom jóváírásának feltétele, hogy a kampányba nyitott számlán - a bankon 
belül saját számlára történő átutalás(ok) összegén, valamint a banki díjak, 
jutalékok összegének terhelésén túl – könyvelésre kerül legalább 25 000 Ft 
összértékű terhelési tranzakció a számlanyitást követő három naptári hónap 
mindegyikében.  

- Több bankszámla megnyitása esetén csak az időben elsőként megnyitott 

számla után jár a jutalom.  

 

 

 

 

 



5. A jutalmak kifizetésének feltétele, módja, ideje és helye 
 
A jutalom rendelkezésre bocsátásának alapfeltétele, hogy a Promóció leírás 4. pontjában meghatározottaknak a 
Résztvevő és a Promóció keretében nyitott bankszámla a hónap utolsó banki munkanapján megfeleljen, továbbá, hogy a 
Résztvevő a jutalom kifizetésének napján rendelkezzen élő bankszámlával és a vállalkozás ne álljon csődeljárás, 
végelszámolás, felszámolási eljárás, vagy kényszertörlési eljárás alatt.  
A jutalom kifizetésére a Promóció feltételeinek teljesítését követő hónap 10. munkanapjáig a Promóció keretében nyitott 

bankszámlán történő jóváírással kerül sor. A jutalom üzletpolitikai célú juttatásnak minősül.  

6. Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók  

A Promócióban résztvevő természetes személyek, mint Érintettek személyes adatait az Adatkezelő, azaz a MagNet 

Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) jogos érdek jogalapon, a jutalomra jogosultság 

elbírálása és az odaítélt jutalom bankszámlán történő jóváírása érdekében kezeli. 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok: a Promóció időtartama alatt bankszámla szerződést kötő természetes 

személy Érintett neve és életkora, a Bankkal fennálló korábbi üzleti kapcsolatának vagy annak hiányának ténye, továbbá 

a jutalomra jogosultság érdekében a Promócióban meghatározott jóváírásra és vásárlásra vonatkozó tranzakciós adatok.  

Az Adatkezelés célja: a Promócióban való jutalomra jogosultság elbírálása és jutalomra jogosultság esetén a jutalom 

összegének bankszámlán történő jóváírása. 

Adatkezelés jogalapja: A Bank üzleti érdeke alapján, jogos érdek jogalapon kezeli a személyes adatokat. 

Adatkezelés időtartama: A Bank a jutalomra jogosultság megállapításának időpontjáig, illetve a jutalom jóváírásáig kezeli 

a jelen dokumentumban meghatározott célból a felsorolt személyes adatokat. 

Tiltakozáshoz való jog: A Promócióban részt vevő természetes személy Érintett jogosult a személyes adatainak ilyen célból 

történő kezelése ellen tiltakozni. A természetes személy Érintett tiltakozása esetén a Bank azonnal megszünteti a 

személyes adatai jelen Promócióban meghatározott célú kezelését. Az Érintett természetes személy a tiltakozást a Bank 

Adatkezelési Tájékoztatójában meghatározott módon, a Bank bármely elérhetőségén gyakorolhatja, így postai úton, a 

1376 Budapest 62. Pf. 86. címre küldött levélben, emailben az info@magnetbank.hu címezve, telefonon a +36-1-428-

8888-as számon vagy NetBank felületen küldött üzenetben. 

További adatkezelési tájékoztatást, így például a Bank, mint Adatkezelő, valamint az Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségeit; az adatkezelés alapelveire vonatkozó tájékoztatást; az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó 

szabályokat; illetve az Érintettet megillető jogokat (beleértve a jogorvoslat jogát is) a www. magnetbank.hu/adatvedelem 

weboldalon található „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza.  

7. Egyéb feltételek 
 

A Szervező kijelenti, hogy a Promócióban a részvétel önkéntes és a résztvevők részvételükkel elfogadják a jelen Promóció 
feltételekben rögzített feltételek minden rendelkezését. 
 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Promóciót azonnali hatállyal visszavonja, illetve a Promóció Feltételeit 
egyoldalúan megváltoztassa.  
 
Amennyiben a Résztvevő tiltakozik az adatainak a Promócióban való részvétele kapcsán történő felhasználása ellen, úgy 
a Bank az adatok ilyen célú kezelését megszünteti, amely után a Résztvevőnek nincs lehetősége a Promócióban való 
részvételre, illetőleg nincs lehetőség a jutalmak iránti igény érvényesítésére. 
A Szervezőt nem terheli tájékoztatási kötelezettség a jutalom-kifizetések státuszával, időbeliségével kapcsolatban.  
 
A Program az „Építsünk Közösséget Program”-mal nem összevonható. Ha a Résztvevő mind az „Építsünk Közösséget 

Program, mind pedig a Promóció feltételeinek megfelel, akkor a Résztvevő/Meghívott kizárólag az „Építsünk Közösséget 

Program” szerinti jutalomra jogosult.  

Jelen Promócióban részt vehetnek a Szervező munkavállalói és a Promócióval kapcsolatos megbízottjai, azonban 

jutalomra nem jogosultak. 

 

mailto:info@magnetbank.hu


A Promóció keretében nyújtott banki termékekre irányadó feltételeket és kondíciókat a Szervező Általános Üzleti 
Feltételei, Üzletszabályzatai, általános szerződési feltételei, a mindenkori hatályos vonatkozó szerződések, kondíciós 
listák, hirdetmények és terméktájékoztatók tartalmazzák. Fentieken túl irányadók a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései. 
A jelen Promóció Feltételek a Promóció teljes időtartama alatt a bankfiókokban, valamint a www.magnetbank.hu 
internetes oldalon megtekinthetők. 
 
Budapest, 2021. március 31.       

        MagNet Bank Zrt. 

 


