
 

 

Duna Takarékszövetkezet 
9022 Győr, Árpád u. 93. 

Telefon: +3696550720, Fax: +3696514450 E-mail: kozpont@dunatakarek.hu 

 

 

Z Generáció Számla 
Matricagyűjtés 

Érvényes: 2012. június 1-jétől 

A Z Generáció Számlacsomaghoz egy matricagyűjtő akció is tartozik, amelynek szabályai a 
következők:  

Matricagyűjtés menete 

1. Az Ügyfél minden 500 Ft Z Generáció Számlára való befizetést követően kap 1 db matricát. 
2. Az Ügyfél az 5., 10., 20., és 30. matricát követően ajándékban részesül. 

Matricagyűjtés szabályai 

1. Amennyiben Z Generáció Számlával rendelkező Ügyfél számlaegyenlege 500 Forinttal nő, 
úgy az Ügyfél átvehet 1 darab matricát személyesen, számlavezető fiókjában. 

2. Az 1. pontban meghatározott feltétel teljesülése esetén, függetlenül a számlaegyenleg 
változásától, az Ügyfél havonta legfeljebb 1 darab matricát gyűjthet. 

3. A matricákat az Ügyfél a számlanyitáskor átvett matricagyűjtő füzetben gyűjtheti össze.  
4. Az összegyűjtött matricák a www.dunatakarek.hu/z-generacio honlapon megtekinthető 

ajándékokra válthatók. Az ajándékok korlátozott darabszámban állnak rendelkezésre, 
valamely ajándék időleges hiányáért a Duna Takarékot felelősség nem terheli. Az egyes 
ajándékok kiváltáshoz a fenti honlapon és ezen szabályzat mellékletében megjelölt 
darabszámú matricát kell összegyűjteni. A honlapon és a mellékletben megjelenített 
fényképek kizárólag tájékoztató jellegűek. 

5. Amennyiben az Ügyfél valamelyik ajándék kiváltásához elegendő matricával rendelkezik, úgy 
ajándék-igényét a számlavezető fiókban személyesen kell jeleznie a matrica gyűjtőfüzet 
bemutatásával. Az ajándékok raktárkészlettől függően az alábbi módon vehetők át: 

a) Raktárkészletről azonnal. 
b) Megrendeléstől függően, max. 2 hónapon belül. 

Az ajándék pontos átvételéről a számlavezető fiók telefonon értesíti az Ügyfelet. 
6. Az ajándékok igénylésekor az Ügyfél ajándékra való jogosultságát a Duna Takarék az 

érvényes matricák számának ellenőrzésével állapítja meg. 
7. A matricák nem vesztik el érvényességüket sem a naptári év végén, sem az ajándékok 

esetleges változásakor.  
8. A Duna Takarék fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, a honlapon szereplő ajándékok 

körén változtasson, vagy egyes ajándékokat bevonjon. Ilyen esetekben a Takarékszövetkezet 
az Ügyfelet a bankfiókokban elhelyezett és a honlapon feltüntetett hirdetményekben 
tájékoztatja. Az egyes ajándékok bevonásából származó, Üzletfelet ért károkért a Duna 
Takarék nem vállal felelősséget. 

9. Az egyszer már felhasznált matricák újabb ajándék kiváltáshoz nem használhatók fel. 
10. A matricagyűjtő akció határozatlan időtartamú. A Duna Takarék fenntartja magának a jogot az 

akció megszüntetésére. Az akció esetleges megszüntetéséről szóló értesítés a 
Takarékszövetkezet összes bankfiókjában kifüggesztésre kerül, legalább 15 munkanappal az 
akció megszüntetését megelőzően. Az akció befejeződése után további matrica már nem 
gyűjthető és az Ügyfelek további 60 napig válthatják ajándékokra már megszerzett 
matricáikat. Ezt követően a matricákat ajándékokra váltani, vagy ezzel kapcsolatosan igényt 
támasztani nem lehet.  

 

http://www.dunatakarek.hu/z-generacio

