„ÉPÍTSÜNK KÖZÖSSÉGET” PROGRAM FELTÉTELEI

1.

A Program szervezője

Az „Építsünk közösséget” 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 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.
3.

Fogalmak

Ajánló: bármely 18. életévét betöltött természetes személy, aki az ajánlás időpontjában a Szervező által vezetett élő
bankszámla tulajdonosa, melyhez NetBank szolgáltatás is kapcsolódik;
Meghívott: az Ajánlót kivéve bármely 18. életévét betöltött természetes személy, vagy bármely jogi személy, aki (i) a
Program kezdetét megelőzően nem volt a Szervező ügyfele, illetve nem volt folyamatban lévő hitelkérelme, és (ii) a
Program időtartama alatt a Szervezőnél lakossági, vagy vállalati bankszámla szerződést köt, illetőleg a Program
időtartama alatt hitelkérelmet nyújt be, melynek alapján legkésőbb 2020. január 31‐ig jelzáloghitel szerződést köt.
Ajánlókód: Az Ajánló részére a Szervező által képzett egyedi azonosító, melyet az Ajánló a Programban történő részvételi
szándék céljából önkéntesen átad a Meghívott részére. Az Ajánlókód a Program időtartama alatt a Meghívott által
megnyitott lakossági‐ vagy vállalati bankszámla, vagy a Meghívott által megkötött jelzálog hitelszerződés esetén az Ajánló
azonosítására szolgál. Az Ajánlókód kizárólag magyar nyelvű NetBankban igényelhető.
4.

A Program leírása

A Program keretében az Ajánló ügyfelek ajánlhatják a Szervező termékeit, szolgáltatásait ismerőseiknek. Sikeres ajánlás
és a feltételek teljesítése esetén az Ajánló és a Meghívott jutalomra lesz jogosult az alábbi táblázatban összefoglalt
korlátozásokkal.
Meghívott
jutalma
Ajánló jutalma a sikeres
sikeres ajánlásért
ajánlásért (Ft)
(Ft)

Ajánlott termék

Csillag, Diamond, Házhozszámla és Merkúr 5 000
bankszámla

5 000

Mars, Jupiter, Nap, Üstökös, Civil, Szféra, 15 000
Házmester bankszámla

15 000

Lakossági jelzáloghitel
kölcsönösszeg alatt
Lakossági jelzáloghitel
kölcsönösszegtől

10

millió

Ft

10

millió

Ft

20 000

20 000

20 000

40 000

a
Sikeres ajánlás feltétele
Meghívott új bankszámlát nyit, és
bankszámláján könyvelésre kerül legalább
25.000 Ft összértékű, a számlához tartozó
bankkártyával
történő
vásárlás
a
számlanyitást követő 3. naptári hónap
végéig.
Meghívott új bankszámlát nyit, és
bankszámláján ‐ a bankon belül saját
számlára történő átutalás(ok) összegén,
valamint a banki díjak, jutalékok
összegének terhelésén túl ‐ legalább
250.000 Ft összértékű terhelési tranzakció
a számlanyitást követő 3. naptári hónap
végéig könyvelésre kerül.
Meghívott Jelzáloghitel szerződést köt, mely
folyósításra kerül és melynek első három
törlesztő részletét késedelem nélkül
törleszti.

Az Ajánló bármennyi ajánlást tehet, azonban legfeljebb 5 db sikeres ajánlásért kaphat jutalmat. Meghívott esetében a
jutalom maximális száma 1 db, kivéve amennyiben Meghívott jelzáloghitel szerződést köt, ekkor 2 db, mivel a
hitelszerződés megkötésének feltétele a bankszámla nyitása. A jelzáloghitellel kapcsolatos ajánlás ebben az esetben
kizárólag akkor minősül sikeresnek, ha a jelzáloghitel szerződés megkötéséhez szükséges számlanyitást követő 90 napon
belül megtörténik a jelzáloghitel szerződés megkötése.

Nem minősül sikeresnek az ajánlás, amennyiben (i) a vállalati bankszámlát nyitó Meghívott a jutalom kifizetésekor
csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy (ii) ha a Meghívott a Szervező által nyújtott,
már meglévő jelzáloghitel kiváltása céljából köt új jelzáloghitel szerződést.
Amennyiben az ajánlott termék jelzáloghitel, és sor kerül adóstárs bevonására, az ajánlás kizárólag abban az esetben
érvényes, ha a törlesztésre szolgáló fizetési számla tulajdonosa a hitelszámla adósa.
5.

Az ajánlás menete

Az ajánlás minden esetben Ajánlókód megadásával történik, amely az Ajánló azonosítására szolgál. Az Ajánlókódot az
Ajánló kérheti a NetBank felületen, amelynek feltétele a Programban történő regisztráció, azaz az email‐címének
megadása és a Program Feltételeinek elfogadása, valamint annak a bankszámlának vagy civil szervezetnek a kiválasztása,
amely számára a jutalmat az Ajánló átutalni kéri. A regisztrációt követően a Szervező az Ajánló által megadott e‐mail
címre elküldi az Ajánlókódot, aki azt továbbíthatja ismerőseinek. Ezt követően a Meghívott a Szervezőnél bankszámlát
nyit, vagy lakossági jelzáloghitel‐szerződést köt az Ajánlókód felmutatásával az alábbiak szerint:
‐
‐
‐

Csillag, Diamond, Mars, Jupiter, Nap, Üstökös, Civil, Szféra, Házmester számla esetében: az Ajánlókód megadása
számlanyitáskor a bankfiókban
Merkúr, Házhozszámla esetében: online számlanyitási felületen az Ajánlókód megadása az erre kialakított
mezőben
Lakossági jelzáloghitel esetében: hitelkérelemkor Ajánlókód megadása a kölcsönkérelmi dokumentáción a
bankfiókban

Az Ajánlókód megadására kizárólag a számlanyitáskor valamint jelzáloghitel igénylésekor van lehetőség, az Ajánlókód
utólagos megadására nincs mód.
6.

A jutalmak kifizetésének feltétele

A jutalom rendelkezésre bocsátásának alapfeltétele, hogy a Program leírás 4. pontjában meghatározottaknak a jelölt
hónap utolsó banki munkanapján az ajánlás megfeleljen, továbbá hogy az Ajánló és Meghívott a jutalom kifizetésének
napján rendelkezik élő bankszámlával. A jutalom üzletpolitikai célú juttatásnak minősül.
7.

A jutalmak kifizetésének módja, ideje és helye

Az Ajánló és a Meghívott számára az egyes sikeres ajánlások utáni jutalom esedékességét a Meghívott által igénybevett
termék és az ahhoz kapcsolódó sikeres ajánlás feltételei határozzák meg.
Az Ajánló rendelkezhet jutalmának felajánlásáról egy általa választott civil szervezet számára, amely jutalom összegét a
Szervező átutalja az Ajánló által kiválasztott civil szervezet számára. A sikeres ajánlás feltételének teljesítését követő
hónap 10. banki munkanapjáig az adott jutalom jóváírásra kerül a Meghívott, továbbá az Ajánló, vagy az Ajánló által
kiválasztott civil szervezet MagNet Banknál vezetett bankszámláján.
A Meghívott jelzáloghiteléhez kapcsolódó jutalom kifizetése az adós nevén vezetett, a hitel törlesztésére szolgáló fizetési
számlán történik.

8.

Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

A Programban való részvétel feltétele a Programban való részvétel lebonyolításához szükséges adatkezeléshez való
hozzájárulás az Ajánló és a Meghívott részéről.
(A Program Netbank felületén lehetőség van továbbá az Ajánló számára, hogy előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes
és kifejezett hozzájárulását adja megadott adatai marketing célú felhasználásához is, azzal, hogy ezen célú
adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása nem képezi a Programban való részvétel feltételét. Ezen marketing célú
hozzájárulás kapcsán annak visszavonásával és az érintettet megillető jogokkal kapcsolatban is az alábbiakban foglaltak
az irányadóak. A marketing célú hozzájárulás alapján az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjedhet.)

Ajánló
hozzájárulását
a
Szervező
Adatkezelési
Tájékoztatójában
foglaltak
(elérhetőség:
https://www.magnetbank.hu/adatvedelem) – továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató – elfogadását követően az erre a
célra szolgáló Netbank felületen teheti meg.
Meghívott a hozzájárulását a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerinti előzetes tájékoztatáson alapuló
azon kifejezett és önkéntes magatartásával teszi meg, hogy az Ajánlókódot felhasználja.
Az Adatkezelés célja: a Programban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés (beleértve az Ajánlókód Ajánló részére
email címére történő elküldését). A Program lebonyolításához kezelt adatok köre: az Ajánló vonatkozásában: név, email
cím, megadott számlaszám, a Meghívott vonatkozásában a név, számlaszámon kívül a sikeres ajánlás feltételeinek
ellenőrzéséhez kapcsolódó információk.
Az Adatkezelő: a Szervező. Az adatok kezelésének időtartama: a Program lebonyolításáig, illetve az Érintett hozzájáruló
nyilatkozatának visszavonásáig.
Az Ajánló, vagy a Meghívott, mint érintett hozzájáruló nyilatkozatát bármikor jogosult a Szervező Adatkezelési
Tájékoztatójában foglaltak szerint visszavonni. Az érintettek az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint személyes
adataikhoz való hozzáférési jog keretében tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik személyes
adataik helyesbítését, törlését, korlátozott kezelését, továbbá tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, valamint
megilletheti őket az adathordozhatósághoz való jog, jogsérelem esetén pedig megilleti őket a jogorvoslathoz való jog
(panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz – elérhetősége:
http://naih.hu/uegyfelszolgalat,‐‐kapcsolat.html ‐ továbbá bírósághoz fordulhatnak – a per elbírálása az alperes
székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, mely az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékre módosulhat‐).

9.

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.
Amennyiben Ajánló vagy Meghívott nyilatkozik, hogy visszavonja hozzájárulását az adatainak a Programban való
részvétele kapcsán történő felhasználásához, azután nincs lehetősége a Programban való részvételre, ajánlókódja
érvénytelenné válik, illetőleg nincs lehetőség a jutalmak iránti igény érvényesítésére.
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 részt vehetnek a Szervező munkavállalói és a Programmal kapcsolatos megbízottjai, azonban jutalomra
nem jogosultak.
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, 2019. május 22.

MagNet Bank Zrt.

