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A K&H Bank 2016. december 13. – 2017. január 29. közötti „Vásárolj K&H Visa betéti bankkártyáddal és
legyen tiéd a 160 értékes Apple nyeremény egyike” promóciójának részvételi feltételei
A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Bank vagy Szervező) 2016.
december 13. – 2017. január 29. között „Vásárolj K&H Visa betéti bankkártyáddal és legyen tiéd a 160
értékes Apple nyeremény egyike” elnevezéssel akciót szervez (a továbbiakban: Akció), amelynek részvételi
feltételeit (a továbbiakban: Részvételi feltételek) az alábbiak szerint határozza meg:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Bank a 2. pontban meghatározott nyereményekben részesíti azon természetes személy ügyfeleit, akik az
Akció időtartama alatt lakossági K&H Visa betéti bankkártyával belföldön, külföldön vagy internetes
vásárlási (POS) tranzakciót hajtanak végre (továbbiakban: Résztvevő, Résztvevők), és megfelelnek jelen
Részvételi feltételekben leírtaknak.
1.1.

Az Akció kezdő időpontja: 2016. december 13. 00.00 óra

1.2.

Az Akció befejező időpontja: 2017. január 29. 24.00 óra

1.3.

Az Akcióban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt feltételek
mindegyikének maradéktalanul eleget tesznek:
1.3.1. Lakossági, aktivált, élő K&H Visa arany bankkártya, K&H Visa Classic betéti érintőkártya, K&H Visa
Electron betéti érintőkártyával, K&H Visa Classic betéti bankkártyával, K&H Visa Electron betéti
bankkártyával rendelkeznek.
1.3.2. Akik a saját nevükre szóló, 1.3.1-es pontban felsorolt bármelyik (betéti típusú) bankkártyát belföldön,
külföldön vagy interneten, az Akció időszakának minden egyes naptári hetén legalább 1 alkalommal
vásárlási tranzakcióra (POS) használják.

1.4.

A Bank vásárlási (POS) tranzakciónak tekinti a Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek
részére dokumentumban a 12. oldalon a „Vásárlás kereskedelmi elfogadóhelyen” részben felsorolt
vásárlási tranzakció típusokat, de az alábbi megkötésekkel:
1.4.1. Az Akcióba nem számítanak bele a papíralapú (imprinter) elfogadói környezeten, ATM-en, valamint
levélben/ telefonon (MO/TO) végrehajtott vásárlási tranzakciók.
1.4.2. Az Akcióban az Akció időtartama alatt végrehajtott minimum 500 forint értékű vásárlási tranzakciók
(POS) vesznek részt a vásárlási dátumukkal (nem a könyvelési dátumukkal).

1.5.

A Bank jogosult kizárni azon Résztvevőt, aki visszaélésszerűen, azaz nem a bankkártya rendeltetésének
megfelelő módon használja az Akció időtartama alatt bankkártyáját.

1.6.

Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi feltételek szerint történik.

1.7.

A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi a www.kh.hu internetes címen, és biztosítja az Akció teljes
időtartama alatti, előbbiek szerinti elérhetőségét.

1.8.

Amennyiben a Részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos jogszabályok, a
K&H bankkártya hirdetmény természetes személyek részére, valamint a Bankkártya és hitelkártya
szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei elnevezésű dokumentumok vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

2. TÁRGYNYEREMÉNYEK
Az Akció során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Résztvevők között:
2 darab Apple iPhone 7 128GB Gold kártyafüggetlen okostelefon
2 darab Apple MacBook Air 13” 128/8GB notebook
1 darab Apple iPad Pro 9,7” 128GB WiFi Gold táblagép,
5 darab 200 000 forintos Apple ajándékkártya
10 darab 100 000 forintos Apple ajándékkártya
20 darab 50 000 forintos Apple ajándékkártya
40 darab 20 000 forintos Apple ajándékkártya
80 darab 10 000 forintos Apple ajándékkártya (továbbiakban: Nyeremények).

3. NYERTESEK
A Nyeremények azon Résztvevők (a továbbiakban: Nyertesek) között kerülnek kiosztásra, akik az Akció teljes
időtartama alatt a legtöbb, 1.4. pontokban meghatározott vásárlási tranzakciót hajtották végre, valamint
mindenben megfelelnek a jelen Részvételi feltételeknek. Abban az esetben, ha egyetlen Résztvevő sem felel
meg az 1.3, 1.4 pontokban foglaltaknak, a Bank nem oszt ki Nyereményt.
3.1

A vásárlási tranzakciók időpontját napi pontossággal vizsgálja a Bank.

3.2

A Bank a 160 legtöbb vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevő között osztja ki a Nyereményeket,
- a két legtöbb vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevő nyereménye 1-1 darab Apple iPhone
7 128GB Gold kártyafüggetlen okostelefon,
- a harmadik és negyedik legtöbb vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevő nyereménye 1-1 darab
Apple MacBook Air 13” 128/8GB notebook,
- az ötödik legtöbb vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevő nyereménye 1 darab Apple iPad Pro 9,7”
128GB WiFi Gold táblagép,
- a hatodiktól tizedik legtöbb vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevők nyereménye 1-1 darab
200 000 forintos Apple ajándékkártya,
- a tizenegyediktől huszadik legtöbb vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevők nyereménye 1-1 darab
100 000 forintos Apple ajándékkártya,
- a huszonegyediktől negyvenedik legtöbb vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevők nyereménye 11 darab 50 000 forintos Apple ajándékkártya,
- a negyvenegyediktől nyolcvanadik legtöbb vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevők nyereménye
1-1 darab 20 000 forintos Apple ajándékkártya,
- a nyolcvanegyediktől százhatvanadik legtöbb vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevők
nyereménye 1-1 darab 10 000 forintos Apple ajándékkártya.
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Az Apple tárgynyereményekre kizárólag azon Résztvevők jogosultak, akik az Akció végéig (2016. január
29.) megadják a Banknak e-mail címüket a Bank bármely elérhetőségén. Amennyiben e-mail címüket már
korábban megadták a Bank számára, azt nem szükséges újból megadniuk.
Amennyiben (az egyes nyeremények esetében) holtverseny alakul ki a tranzakciók számát tekintve, a
Nyereményre az a Résztvevő válik jogosulttá, aki a forintban számított nagyobb vásárlási összértéket
produkálja. További azonosság esetén azon Résztvevő válik a Nyereményre jogosulttá, aki az Akció
időszakának az utolsó naptári hetében a leghamarabb teljesítette az 1.3.2-es pontban található feltételt.
3.3

Minden Résztvevő legfeljebb 1 darab nyereményre jogosult.

3.4

A Nyeremények készpénzre nem válthatóak át.

3.5

A Nyertesek megállapítása az Akció végét (2017. január 29.) követően történik, legkésőbb 2017. február
15-ig.

3.6

A vásárlások számának kimutatására a Bank belső információs rendszere az irányadó.

3.7

Az Apple ajándékkártyákat a Bank postán tértivevénnyel küldi el a Nyertesek részére a Bank
rendszereiben rögzített postai levelezési címükre. A Bank a Nyereményeket 2017. február 24-ig postára
adja. Amennyiben a Nyertesek a küldeményt nem veszik át és azok visszaérkeznek a Bankba, a Bank azt
30 napig őrzi meg, azt követően a Nyertes Nyereményre való jogosultsága elvész és az adott Nyereményt
a Bank nem osztja ki.

3.8

Az Apple tárgynyereményekre jogosult Nyerteseket a Bank e-mailben értesíti a Bank rendszereiben
rögzített e-mail címen legkésőbb 2017. február 20-ig. A Nyerteseknek 2017. február 28-ig kell megírniuk
válasz üzenetben nevüket, telefonszámukat és az általuk preferált K&H bankfiók címét. Az Apple
tárgynyereményekre jogosultak a sikeres kapcsolatfelvételt követően előre egyeztetett időpontban az
általuk választott K&H bankfiókban vehetik át Nyereményüket. Amennyiben a kiküldött Nyeremény értesítő
e-mail üzenetre 2017. február 28-ig nem érkezik válasz üzenet, a Nyertes Nyereményre való jogosultsága
elvész és az adott Nyereményt a Bank nem osztja ki.

4. A BANK FELELŐSSÉGE
Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni, és a Nyerteseknek a Nyereményeket átadni.
A Bank vállalja a Nyerteseknél felmerülő adó és járulék terhek Nyertesek helyetti megfizetését.
5. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
5.1

Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el. Az adatkezelés során a
lakossági K&H Visa betéti bankkártyával végrehajtott vásárlási (POS) tranzakciókat számolja a Bank és a
Részvételi feltételekben foglaltak szerint a nyertest értesíti, melyhez a rendelkezésre álló lakcímadatát, email címét felhasználja.

5.2

Jelen adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Bank a jelen Akciót megszervezze, a fenti feltételek
szerinti Nyertesek személyét megállapítsa és azokat a nyereményükről értesítse, illetve a nyereményeket
átadja, az adatok más célból nem kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés a nyeremények átadását
követő 90 nappal szűnik meg, ezt követően a Bank kizárólag az Akcióval kapcsolatos személyes adatokat
- melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt - törli.
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5.3

Az Akcióval kapcsolatos adatokat Bank jogszabály által meghatározott ideig, legfeljebb az
igényérvényesítésre nyitva álló idő leteltéig őrzi meg.

5.4

A Résztvevőnek bármikor joga van ingyenesen és indokolás nélkül tájékoztatást kérni – a K&H Bank Zrt.
1851 Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt. 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 a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait
közvetlenül ajánlja fel, továbbá tiltakozhat jelen kampányban való részvétele és adatainak e célból való
kezelése ellen. Tiltakozás esetén Bank a Résztvevő adatainak az Akcióban való részvétel érdekében való
kezelését megszünteti.

5.5

Adatkezeléssel kapcsolatos kifogás esetén a Résztvevő a Bank adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Bank adatkezelési
nyilvántartási azonosító száma: 00465

5.6

A Bank adatkezelésével kapcsolatban tájékozódhat a www.kh.hu oldalon fellelhető adatvédelmi
tájékoztatóból, az Üzletszabályzat 4. pontjából, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így
elsősorban az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseiből.

5.7

Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-ös
telefonszámán és a K&H bankfiókokban kaphat.

Budapest, 2016. december 13.
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