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ajánlatok” szabályzata 

I. SZERVEZŐ 

1. A "Visa Prémium Progra és „Visa Partner ajánlatok” (a továbbiakban: 
"Program") szervezője a Visa Europe Limited (egyesült királyságbeli 
cégjegyzékszám: 05139966), amelynek székhelye: Sheldon Square 1, 
London W2 6TT, Egyesült Királyság (a továbbiakban: "Szervező"). 

2. Az Programba való regisztrációval a Résztvevő elfogadja a jelen teljes 
szabályzatban foglaltakat (a továbbiakban: "Szabályzat"). 

II. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI  
1. A Programban azok a természetes vagy jogi személyek vehetnek részt, akik 

Magyarországon kibocsátott érvényes Visa Gold és/vagy Platinum és/vagy  
Infinite és/vagy  Signature prémium fizetési kártyával és/vagy bármilyen 
Visa üzleti fizetési kártyával (a továbbiakban: "Kártya") rendelkeznek. A 
nem prémium Visa üzleti kártyákkal rendelkező kártyabirtokosok nem 
jogosultak a teljes „Visa Prémium Program”-ban történő részvételre, ők 
kizárólag azon „Visa Partner ajánlatok”-ra jogosultak, amelyek esetében ez 
az ajánlat alatt kifejezetten jelölve van.  

2. A Programban nem jogosultak részt venni azok a személyek, akik a 
Programban való részvétel feltételeinek nem felelnek meg, vagy a Program 
szabályait megsértik. Függetlenül attól, hogy az ilyen személy teljesíti a 
kedvezmény megszerzésének bizonyos feltételeit, ha pl. a regisztráció 
során valótlan információkat szolgáltat és megsérti a Szabályzatot, nem 
válik Résztvevővé, és nem jogosult kedvezményre. 

III. KEDVEZMÉNYEK BEMUTATÁSA 

1. A „Visa Prémium Program” keretében, az abban résztvevő partnerek által 
a Magyarországon kibocsátott Visa Gold, Platinum, Signature és Infinite 
lakossági és üzleti prémium fizetési kártya birtokosainak kínált ajánlatok, 
kedvezmények részletei a www.visa.hu/visa-premium.html weboldalon 
érhetők el. 

2. A „Visa Partner ajánlatok” az egyes ajánlatok alatt mindenkor feltüntetett 
típusú kártyák kártysabirtokosai számára érhetők el a 
https://www.visa.hu/hu_hu/visa-offers-and-perks/ weboldalon. 
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3. A Résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy ezeket az ajánlatokat az 
érvényességi idejük alatt többször is igénybe vegyék. 

4. Az egyes partnerek által kínált kedvezmények vagy ajánlatok beváltásának 
módját a weboldalon található, az adott partner ajánlatában közzétett 
feltételek szabályozzák. Egyes kivételes esetekben, a kedvezmény / ajánlat 
érvényesítésének vagy beváltásának érdekében a résztvevőt arra 
utasíthatják, hogy lépjen kapcsolatba az e Program keretében elérhető 
Concierge szolgáltatással.  

IV. A PROGRAM IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE 

1. A Program Magyarország területén zajlik, a www.visa.hu/visa-
premium.html weboldalon meghatározott időpontig. 

V. REGISZTRÁCIÓ 

1. A Programba történő regisztráció a kötelezően szükséges személyes 
adatok megadásához kötött, ahol a Résztvevőnek kötelező megadnia a 
vezeték- és keresztnevét / cégnevet, e-mail címét, PAN-számát (a 
Résztvevő fizetési kártyájának 16 számjegyből álló azonosítója). Ezekre az 
adatokra annak érdekében van szükség, hogy a Résztvevő létrehozhassa 
saját profilját és ahhoz hozzáadhassa akár több, eltérő típusú kártyáját (pl.: 
üzleti és prémium) ezáltal élvezve az eltérő kártyákhoz tartozó egyes 
kedvezményeket és ajánlatokat. 

2. A regisztrációt kizárólag a VISA Gold, Platinum, Signature vagy Infinite 
prémiumkártya vagy bármely Visa üzleti kártya birtokosa végezheti el. 

3. A Résztvevőknek csak egy alkalommal szükséges regisztrálniuk. Ezt 
követően, saját fiókukba belépve e-mail címük és az ahhoz tartozó jelszó 
(mint szükséges belépési adatok) megadásával, könnyedén elérhetőek 
lesznek azok a kereskedői ajánlatok és kuponkódok, amelyekre jogosultak. 

VI. A PROGRAMBÓL VALÓ KIZÁRÁS 

1. A Szervező jogosult kizárni a Résztvevőt a Programból, ha valótlan 
információkat közöl és/vagy jogszabályt, jó erkölcsöt, a társadalmi 
együttélés szabályait megsérti vagy tisztességtelenül jár el, és ezzel 
veszélyezteti a vállalkozás üzleti vagy jó hírnevét, jogszabályt sért, vagy 
egyéb elfogadhatatlan magatartást tanúsít. 

2.  A Program Szervezője fenntartja azon jogát, hogy amennyiben azok 
szükségesek, a Program keretei között szervezett egyes promóciókkal 
kapcsolatosan a Résztvevőktől egyes további adatokat igényeljen. Ezekben 
az esetekben, a kiegészítő promócióra vonatkozóan további kiegészítő 
szabályozás kerül közzétételre. Az ilyen további promócióban való 
részvétel önkéntes.   

3. Sem a Szervező, sem a Szervező partnerei, akik a Program keretében 
kedvezményeket kínálnak, nem felelősek a Programban való részvételhez 
szükséges regisztráció során esetlegesen felmerülő technikai 
problémákért, az internetes hálózat működésével kapcsolatos 
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problémákért, illetve harmadik felek bármely magatartásáért vagy 
mulasztásáért. 

VII. A SZERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
1. A Szervező nem vállal felelősséget a kedvezmény elmaradása miatt, ha a 

regisztráció során használt e-mail cím helytelenül került megadásra vagy 
az megváltozik. 

2. A Szervező nem írja elő, hogy a jelen feltételekben meghatározottakon 
kívül a Program kapcsán további PIN-kódot vagy más, a Résztvevő 
bankszámlájához kapcsolódó biztonsági információt nyújtson a Szervező 
részére. 

 

VIII. A RÉSZTVEVŐK ADATAINAK KEZELÉSE 

1. A www.visa.hu weboldalon történő regisztrációval a Résztvevő 
természetes személy megadja személyes adatait, amelyek a vonatkozó 
jogszabályoknak és a rendelkezésre álló "Visa Globális Adatvédelmi 
Nyilatkozatnak"-nak megfelelően kerülnek kezelésre, amely a 

https://www.visa.hu/hasznalati-feltetelek/visa-adatvedelmi-
kozpont.html weboldalon keresztül érhető el, és részletes információkat 
tartalmaz a személyes adatok kezeléséről, ideértve a Résztvevő személyes 
adatainak kezelésével kapcsolatos jogait is. A Szervező partnerei, a 
résztvevők személyes adatait jogos érdekből szerzik meg, amely jogos 
érdek a Résztvevők számára Program keretében elérhető 
kedvezményekhez és ajánlatokhoz való hozzáférés biztosítása.  A Szervező 
partnerei adatvédelmi gyakorlatának részleteiről a partnerek weboldalán 
tájékozódhat, vagy kérjük, lépjen kapcsolatba az aktuális partnerrel. 

2. Minden résztvevő jogosult a profilját szerkeszteni, illetve jogosult a 
Programról bármikor leiratkozni. 

Budapest, 2021. 07. 15. 
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