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A „Válts MagNet számlára” PROGRAM FELTÉTELEI 

 

1. A Program szervezője 

A „Válts MagNet számlára” elnevezésű program (továbbiakban: Program) 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 Program időtartama 

A Program 2018. június 11. napjától 2018. november 30. napjáig tart. 

3. A Programban való részvételre jogosultak 

A Programban azok az adósok (továbbiakban Résztvevők) vehetnek részt, akikre együttesen teljesülnek az alábbi 

feltételek: 

- Korábban az UCB Ingatlanhitel Zrt.-vel kölcsönszerződést kötöttek,  

- mely kölcsönszerződés 2018. április 27. napján átruházásra került a MagNet Bank Zrt.-re. 

- A MagNet Bank a Résztvevő számára – a kölcsönszerződésből származó kötelezettség teljesítése céljából - technikai 

törlesztőszámlát (továbbiakban: Technikai számla) nyitott.  

 

4. A Program leírása 

A Program keretében, ha a Résztvevő bármely MagNet bankfiókban kezdeményezi a nevére nyitott Technikai számla 

átalakítását és a nevére megnyitásra kerül – a Technikai számla számával azonos bankszámla számon – egy Csillag vagy 

egy Diamond forint lakossági bankszámla, akkor a Résztvevő Jutalomra lesz jogosult az alábbi táblázatban összefoglalt 

Aktivitási feltételek teljesítése esetén.  

Megnyitott bankszámla 

Jutalom Aktivitási feltétel 

  

Csillag, Diamond bankszámla 5 000 Ft 

 

2018. július 16-tól megnyitott bankszámlák esetén: 

10 000 Ft 

1) A Résztvevő a Technikai számla átalakításával, 
a Technikai számla számával azonos számon új 
bankszámlát nyit, és a számlán könyvelésre 
kerül legalább 25.000 Ft összértékű, a 
számlához tartozó bankkártyával történő 
vásárlás a  számlanyitást követő 3. naptári 
hónap végéig. A jutalom eléréséhez az 
Aktivitási feltételt legkésőbb 2018. november 
30. napjáig teljesíteni kell.  

2) Az UCB-vel kötött és a MagNet Bankra 
átruházottt kölcsönszerződés törlesztési 
kötelezettsége a számlanyitás és a jutalom 
jóváírása közötti időszak minden hónapjában 
maradéktalanul és késedelem nélkül 
teljesítésre kerül. 

  

5. A Jutalmak kifizetésének feltétele 

A Jutalom rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy a Program leírás 4. pontjában meghatározottaknak a Résztvevő 

által nyitott bankszámla megfeleljen, továbbá, hogy a Jutalom kifizetésének napján a fenti Aktivitási feltételeknek 

megfelelő bankszámla élő legyen. A Jutalom üzletpolitikai célú juttatásnak minősül. 
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6. A Jutalmak kifizetésének módja, ideje és helye 

A 4. pont szerinti Aktivitási feltétel teljesülését követő hónap 10. banki munkanapjáig a Jutalom jóváírásra kerül a 
Résztvevő – Technikai számlával azonos számú - MagNet Banknál vezetett bankszámláján. Az utolsó jutalom jóváírásra 
2018. december hónapban kerül sor.  

7. Egyéb feltételek 

A Szervező kijelenti, hogy a Programban a részvétel önkéntes és a résztvevők részvételükkel hozzájárulnak és elfogadják 
a jelen Program feltételekben rögzített feltételek minden rendelkezését. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Programot azonnali hatállyal visszavonja, illetve a Program Feltételeit 
egyoldalúan megváltoztassa.  

A Szervezőt nem terheli tájékoztatási kötelezettség a jutalom-kifizetések státuszával, időbeliségével kapcsolatban. 
Továbbá a Szervező nem ad tájékoztatást olyan esetekben egyik fél részére sem, ahol a másik fél részére irányuló 
banktitok megtartásának kötelezettsége sérülhet.  

Jelen Programban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és a Programmal kapcsolatos megbízottjai.  

A Program keretében nyújtott banki termékekre irányadó feltételeket és kondíciókat a Szervező Általános Szerződési 
Feltételei, Üzletszabályzatai, a mindenkori hatályos vonatkozó szerződések, kondíciós listák, hirdetmények és 
terméktájékoztatók tartalmazzák. Fentieken túl irányadók a vonatkozó jogszabályok rendelkezései. 

A jelen Program Feltételek a Program teljes időtartama alatt a bankfiókokban valamint a www.magnetbank.hu internetes 
oldalon megtekinthető. 

 

Budapest, 2018. június 11. 

 

         MagNet Bank Zrt. 

 


