
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

„Nyiss és nyerj” AKCIÓHOZ 

1. Az Akció szervezője 

1.1. A „Nyiss és nyerj” elnevezésű akció (továbbiakban: Akció) szervezője a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 

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

Cégbíróság - továbbiakban: Szervező) 

 

2.  Az Akció időtartama 

2.1. Az Akció 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig tart. 

 

3. Az Akció leírása 

3.1. A Szervező új ügyfelei (továbbiakban: Ügyfél) számára számlanyitást ösztönző akciót hirdet.  

3.2. Az Akció keretében a Szervezőnél fizetési számla vezetésére és betéti kártya, valamint MagNet NetBank, és 

MagNet MobilBank használatára irányuló szerződéses jogviszonyuk alapján a jelen Részvételi Feltételekben 

meghatározott módon és feltételekkel nyereményjátékban való részvételre válnak jogosulttá az alábbiak 

szerint.  

3.3. Az Akcióban azon 18. életévét betöltött természetes személy, továbbá bármely jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint olyan egyéni vállalkozó vehet részt, aki  

• az Akció kezdetét megelőzően a Szervezőnél, mint számlatulajdonos nem vezetett fizetési vagy pénzforgalmi 

számlát, és 

• az Akció időtartama alatt a Szervezővel lakossági, vagy pénzforgalmi fizetési számla szerződést (ide nem 

értve a 2009. évi CLXII. törvény 14/A. § (3) szerinti korlátozott rendeltetésű fizetési számlát) és azzal 

egyidejűleg a fizetési számlához kapcsolódóan betéti kártya szerződést köt, továbbá 

• a Szervezővel NetBank szolgáltatásra vonatkozóan szerződést köt, és a fizetési számla megkötését követő 

naptári nap 24 óráig aktiválja MagNet MobilBank szolgáltatást, valamint 

• nem a Szervező vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja, és  

• nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, továbbá  

• elfogadja a jelen Részvételi Feltételekben foglaltakat és hozzájárulást ad az „Adatkezelési Tájékoztató „Nyiss 

és nyerj” kampánnyal összefüggő adatkezelésről” elnevezésű dokumentumban meghatározott személyes 

adatainak kezelésére. 

3.4. Az Akcióban a 3.3. pontban foglalt feltételek mindegyikének megfelelő Ügyfél vehet részt.  

3.5. A Szervezőnél az Akció időtartama alatt nyitott minden 100. sorszámú számlanyitást, illetve 1000. sorszámú 

számlanyitást teljesítő számlatulajdonos Ügyfél részére Szervező tárgynyereményt biztosít. A számlanyitások 

sorszámozása 2023. január 1-én kezdődik, és minden 3.7. pont szerinti számlanyitás beleszámít. Minden 100. 

sorszámú számla tulajdonosa Tárgynyeremény1-re, minden 1000. sorszámú számla tulajdonosa 

Tárgynyeremény2-re jogosult. Ügyfél nem jogosult egyidejűleg kettő tárgynyereményre, azaz amennyiben 

Tárgynyeremény2-re jogosult, úgy nem jogosult Tárgynyeremény1-re.  

3.6. A nyertes személyének rögzítése kizárólag a Szervező informatikai rendszere által történik. A számlanyitások 

sorszámának megállapítása a Szervező számlavezető informatikai rendszere szerinti számlanyitási idő (nap, óra, 

perc, másodperc) alapján történik.  

3.7. A 3.5. szerinti számlanyitások számába kizárólag a Szervezőnél jelen Akció keretein belül nyitott olyan fizetési 

vagy pénzforgalmi számla számít bele, amely esetén a számlanyitó írásos nyilatkozattal kinyilvánította az 

Akcióban való részvételének szándékát. Ugyanazon Ügyfél számlanyitásai csak egyszer az első alkalommal 

számítanak.  

3.8. Amennyiben olyan Ügyfél számára kerül megnyitásra a 3.5. pont szerinti 100. illetve 1000. sorszámú fizetési 

számla, aki a feltételek figyelésekor nem teljesíti maradéktalanul a 3.3. pont szerinti valamennyi feltételt, akkor 

a Bank a következő sorszámú azon fizetési számla tulajdonosának biztosítja a Tárgynyereményt, aki a 3.3. pont 

szerinti feltételeket maradéktalanul teljesíti. 

3.9. Nem természetes személy számlatulajdonos Ügyfél esetén a Tárgynyeremény átvételére a szervezet 

képviseletére jogosult azon természetes személy jogosult, aki a pénzforgalmi számlát megnyitotta. 

3.10. A nyertesek értesítése a Szervező informatikai rendszerében nyilvántartott adatok felhasználásával, telefonon, 

illetve e-mailben történik. A banki rendszerekben a számlanyitás során tévesen vagy hiányosan megadott 

adatokból (pl.: e-mail, telefonszám) adódó hibáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

3.11. Az Ügyfél a Tárgynyereményt a banki értesítéstől számított 10 munkanapon belül veheti át. 
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3.12. A Tárgynyereményre jogosult Ügyfelet a Tárgynyereménnyel kapcsolatosan személyi jövedelemadó- és 

járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. 

3.13. A Tárgynyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és 

kiadások a nyertes Ügyfelet terhelik. 

4. Fogalmak: 

MagNet MobilBank szolgáltatás: iOS és Android operációs rendszerű mobiltelefonokra letölthető alkalmazás, amelyen 

keresztül a NetBank Felhasználó ügyfél az Általános Hirdetményben meghatározott számlaműveleteket, banki 

műveleteket tud végezni, megbízásokat tud benyújtani, és egyéb szolgáltatásokat tud igénybe venni.  

MagNet MobilBank szolgáltatás aktiválása: A MagNet MobilBank alkalmazás letöltése, és telepítése után a MagNet 

MobilBank rendszerbe történő belépés, amelyhez első alkalommal a NetBank Felhasználónév és Jelszó együttes 

megadása, valamint SMS-ben kiküldött Aktiváló Kód szükséges a Felhasználó részéről. Az azonosítók helyes megadását 

követően engedélyezi a Bank a MobilBank rendszerbe történő belépést. 

Tárgynyeremény1: ELEKTROMOS ROLLER 

Tárgynyeremény2: ELEKTROMOS KERÉKPÁR 

5. Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók  

A Szervező, mint adatkezelő az Akcióban részt vevők adatait annak érdekében kezeli, hogy megállapítsa a 

Tárgynyereményre jogosultakat, illetve részükre a Tárgynyereményt átadja. A Szervező által az Akcióval összefüggésben 

történő adatkezelésről szóló tájékoztatást a www.magnetbank.hu/promociok/aktualis weboldalon található 

„Adatkezelési Tájékoztató „Nyiss és nyerj” kampánnyal összefüggő adatkezelésről” elnevezésű adatkezelési tájékoztató 

tartalmazza. 

Amennyiben az Ügyfél az Akcióban történő részvételt követően úgy nyilatkozik, hogy visszavonja hozzájárulását az 

adatainak az Akcióban való részvétele kapcsán történő felhasználásához, azután nincs lehetősége az Akcióban való 

részvételre, illetőleg nincs lehetőség a Tárgynyeremény iránti igény érvényesítésére. 

 

6. Egyéb feltételek 

A Szervező kijelenti, hogy az Akcióban a részvétel önkéntes és a résztvevők részvételükkel elfogadják a jelen Részvételi 
Feltételekben rögzített feltételek minden rendelkezését. 
 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az Akciót azonnali hatállyal visszavonja, illetve az Akció Feltételeit egyoldalúan 
megváltoztassa.  
 
Az Akció keretében nyújtott banki termékekre, így a fizetési számlára, a pénzforgalmi számlára, a bankkártyákra, valamint 
a NetBank és MobilBank szolgáltatásra irányadó feltételeket és kondíciókat a MagNet Bank, mint Szervező „Általános 
Üzleti Feltételek”, „Pénzforgalmi Üzletszabályzat”, „Bankkártyákra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek”, „Az 
Elektronikus Azonosítást Igénylő Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei”, az „Általános Hirdetmény”, a 
„Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista” és a „Vállalati bankszámlák díjairól és jutalékairól 
szóló kondíciós lista” elnevezésű dokumentumai tartalmazzák. A hivatkozott üzletszabályzatok és kondíciós listák 
elérhetőek a www.magnetbank.hu/dokumentumok weboldalon vagy bármely MagNet bankfiókban.  
 
A Szervező által közzétett termékképek csak illusztrációk, a Bank fenntartja a Promócióban meghirdetett termék 
cseréjének jogát.  
 
 
 
 
Budapest, 2022. december 30.      MagNet Bank Zrt. 

http://www.magnetbank.hu/promociok/aktualis
http://www.magnetbank.hu/dokumentumok

