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A K&H Bank Zrt.
„ajánlj minket” akciójának Részvételi Feltételei

A K&H Bank Zrt. „ajánlj minket” elnevezéssel Akciót (a továbbiakban Akció) szervez és hirdet
meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „ajánlj minket”
az Akció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9;
adószám: 10195664-4- 44; cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban Szervező, Bank).
az Akcióban részvételre jogosultak (továbbiakban: Ajánló), aki



14. életévét betöltötte,
az akció időtartama alatt K&H ifjúsági számlacsomagot és K&H ifjúsági megtakarítási
számlát igényel és arra vonatkozó szerződést köt,

vagy
rendelkezik az akció időtartama alatt K&H trambulin bankszámlával (bármelyik
típusúval) és K&H ifjúsági (korábban trambulin) megtakarítási számlával,



K&H ifjúsági megtakarítási számlájára az előírt minimum 2000 forint induló összeg
jóváírásra kerül legkésőbb a jóváírási napot megelőző banki munkanapon
a Bank által meghatározott jóváírási napot megelőző napon a bankszámlához
kapcsolódó aktivált K&H bankkártyával rendelkezik.

az Akcióban történő részvétel módja
1. az akció keretében az Ajánló egy általa választott, 14. életévét betöltött, a K&H-nál lakossági
bankszámlával nem rendelkező személynek (Ajánlott), a K&H Bank által kibocsátott,
sorszámozott K&H ajánlókártyát ad át, amelyen a következő adatok hiánytalanul kitöltésre
kerültek:



Ajánló teljes neve
Ajánló bankszámlaszáma (3*8 karakter)

2. az Ajánlott az akció időtartamán belül bármely K&H bankfiókban K&H ifjúsági
számlacsomagra és K&H ifjúsági megtakarítási számlára vonatkozó szerződést köt, és ezzel
egyidejűleg az 1. pont szerinti adatokkal kitöltött K&H ajánlókártyát a bankfióki tanácsadónak
átadja.
az Akcióhoz kapcsolódó időpontok:
Akció időtartama: 2017. május 18-ától az 1000. ajánlás beérkezéséig, de legkésőbb június
30-áig.
jóváírási nap: 2017. július 14.
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Jelen Részvételi feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu weboldalon érhetőek el.

I. az Akcióban való részvételre feljogosító K&H lakossági számlacsomagok:
K&H ifjúsági számlacsomag 6-14 (K&H ifjúsági megtakarítási számlával),
K&H ifjúsági számlacsomag 14-18 (K&H ifjúsági megtakarítási számlával),
K&H ifjúsági számlacsomag 18+ (K&H ifjúsági megtakarítási számlával).
K&H trambulin bankszámla (14-18 évesek) (18-25 évesek) (K&H ifjúsági megtakarítási
számlával)
K&H trambulin pályakezdő számlacsomag (K&H ifjúsági megtakarítási számlával)

II. a jutalom
A Bank a feltételeknek megfelelő Ajánló számára 2000 forint összegű jóváírást teljesít K&H
ifjúsági megtakarítási számlájára a meghatározott jóváírási napon.

III. a jutalomra jogosultak köre
Azon Ajánlók, akik az Akciós részvételi feltételek mindegyikének megfelelnek, és az általuk
Ajánlott személy az akció időtartamán belül K&H ifjúsági számlacsomagra vonatkozó
szerződést köt.

IV. a jogosultak körének megállapítása
Egy Ajánló az Akció időszaka alatt, a feltételek maradéktalan teljesítése esetén egy
alkalommal, egyetlen Ajánlott által nyitott K&H ifjúsági számlacsomag vonatkozásában
jogosult a jutalom jóváírására.
A jóváírásra jogosultak kiválasztása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai
rendszerei az irányadóak.
A jóváírásra jogosultak személye a jóváírási napon kerül megállapításra.

VI. a felelősség kizárása:
Az Akcióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem
vállal felelősséget. A Szervező az Akcióban való részvétel során kizár minden felelősséget a
postai kézbesítés során (pl. bankkártya vagy a kártyához tartozó PIN-kód késedelmes

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

kézbesítése) keletkezett késedelemért, károkért és bármilyen kártérítési, kártalanítási
igényért.

VII. adatkezelési, adatvédelmi szabályok:
Az adatkezelések során a Szervező a hatályos jogszabályok megtartásával jár el. Az
adatkezelés során a Bank a jogosultság feltételeinek fennállását vizsgálja, és amennyiben
azok megvalósulnak, az Ajánló számára a jutalmat, azaz a fent nevesített jóváírást teljesíti.
Jelen részvételi feltételek szerinti adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Szervező a jelen
Akciót megszervezze, a fenti feltételek szerinti jóváírásra jogosultak személyét megállapítsa
és azokat a jutalmukról tájékoztassa, illetve a jutalomként meghatározott jóváírást teljesítse.
A résztevőknek bármikor joga van ingyenesen és indoklás nélkül tájékoztatást kérni - a K&H
Bank Zrt. 1851 Budapest címen, illetve a Szervező 24 órás telefonos ügyfélszolgálatán, a
TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon – személyes adatai
kezeléséről bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül - személyes adatainak
helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint kizárhatja, hogy számára a
Szervező a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel, továbbá tiltakozhat jelen Akcióban
való részvétele és adatainak e célból való kezelése ellen. Tiltakozás esetén Bank a résztvevő
adatainak az Akcióban való részvétel érdekében való kezelését megszünteti. Adatkezeléssel
kapcsolatos kifogás esetén a résztvevő a Szervező belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A
Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 00465 A Bank adatkezelésével
kapcsolatban tájékozódhat a www.kh.hu oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóból, az
Üzletszabályzat 4. pontjából, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így
elsősorban a 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló rendelkezéseiből. Az Akcióval kapcsolatos további információt
a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámán és a K&H bankfiókokban
kaphat.

VIII. egyéb rendelkezések:
Az Akció Részvételi feltételei a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek
kialakításra.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa,
vagy az Akciót visszavonja, amely utóbbi esetben az extra jóváírásra nem kerül sor.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi feltételek
rendelkezéseit, kivéve amennyiben a jelen Részvételi feltételekben írtak szerint a Szervező
számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban. A számla, megtakarítási
és bankkártya termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételei vannak, amelyeket a
lakossági bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékek Általános Szerződési Feltételei,
a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a természetes
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személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire és pénztári tranzakcióira
vonatkozó hirdetmény, valamint a betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek
részére tartalmaznak.

Budapest, 2017. május 18.

K&H Bank Zrt.

