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A K&H Bank Zrt. „K&H World Mastercard hitelkártya igénylési és használatösztönző akció” részvételi
feltételei
1. számú módosítás
A módosítás a Részvételi feltételek 1.2.5 pontját érinti, és 2018.december 20. napján lép hatályba.
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) „K&H World Mastercard
hitelkártya igénylési és használatösztönző akció” elnevezéssel akciót szervez (a továbbiakban: Akció),
amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Részvételi feltételek) az alábbiak szerint határozza meg:
2018. október 5. napja előtt kötött hitelkártya szerződések esetén a THM mértéke: 38,5% - 39,7%
2018. október 5 napja után kötött hitelkártya szerződések esetén a THM mértéke: 18,3 – 26,0%
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Bank Akciót szervez a K&H World Mastercard lakossági hitelkártya (a továbbiakban: Hitelkártya) birtokos
prémium és privátbanki ügyfelek részére (a továbbiakban: Résztvevő), akik az akció ideje alatt regisztrálnak a
www.kh.hu/worldpromo oldalon található regisztrációs felületen. Az Akció regisztrációhoz kötött.
Új hitelkártya igénylési akció
2018. november 15. – december 14. között újonnan igényelt hitelkártya birtokosaink 10 000 forint
pénzvisszatérítésre jogosultak, amennyiben az akció ideje alatt igényelt kártyájukat 2019. január 15-ig
aktiválják, valamint azzal legalább egy tranzakció végrehajtásra kerül.
1.1.1. Az akcióra azok az ügyfelek jogosultak, akik az akció kezdetét (2018. november 15.) megelőző fél évben
nem rendelkeztek K&H World Mastercard hitelkártyával.
1.1.2. Amennyiben az ügyfél meglévő K&H Mastercard vagy K&H Visa hitelkártyáját módosítja K&H World
Mastercard hitelkártyára, úgy részt vesz az akcióban.
1.1.3 . Az akció új hitelkártya igénylési részébe a társkártya igénylés nem számít, amennyiben egy meglévő
K&H World hitelkártya birtokos ügyfelünk igényel az akció ideje alatt társkártyát hitelszámlájához, úgy a
10 000 forint jóváírásra nem jogosult.
1.1.4. Az új kártyák igénylése után járó visszatérítést a Bank legkésőbb 2019. február 15-ig a
hitelkártyaszámlán jóváírja. Az így jóváírt összeg az ezt követő első hitelkártya-kivonaton kerül
feltüntetésre, mint „Kártya igénylési jóváírás”.
1.1.5. A pénzvisszatérítés további feltétele, hogy az akcióban részt vevő hitelkártyaszámla az elszámolás
időpontjában, legkésőbb 2019. február 15-ig, érvényes státuszú legyen (nem felmondott) és a hozzá
tartozó legalább egy érvényes aktivált Főhitelkártya az ügyfél birtokában legyen.
1.1.6 Az akció igénybevételére kizárólag azok jogosultak, akik az első 200 regisztráló közé tartoznak.
1.1.

1.2.

Hitelkártya használat ösztönző akció
2019. január 1. – február 28. között minden meglévő és újonnan igényelt hitelkártyára használatösztönző
akciót hirdetünk. Az akció kezdő időpontja 2019. január 1. 00.00 óra, befejező időpontja 2019. február
28. 24.00.

Az akció keretében minden 500 forint vagy azt meghaladó összegű hitelkártyával történt vásárlási
tranzakció után 100 forint extra pénzvisszatérítést adunk, maximum havi 10 000 forint összegig. Az extra
pénzvisszatérítés hitelkártyaszámlánként értendő, amennyiben egy ügyfél hitelkártyaszámlájához több
fő- vagy társhitelkártya tartozik, az ezekkel végrehajtott és könyvelésre került tranzakciók értékei
összeadódnak.
1.2.2. Az extra pénzvisszatérítés az Akció utolsó napjáig, 2019. február 28-ig könyvelésre kerülő vásárlási
tranzakciókra vonatkozik.
1.2.3. A Bank az extra pénzvisszatérítést legkésőbb 2019. március 31-ig írja jóvá a hitelkártyaszámlán, az így
jóváírt összeg az ezt követő első hitelkártya-kivonaton kerül feltüntetésre, mint „extra visszatérítés”.
1.2.4. A pénzvisszatérítés további feltétele, hogy az akcióban részt vevő hitelkártyaszámla az elszámolás
időpontjában, legkésőbb 2019 március 31-én, érvényes státuszú legyen (nem felmondott) és a hozzá tartozó
legalább egy érvényes aktivált Főhitelkártya az ügyfél birtokában legyen.
1.2.5. Az akció igénybevételére kizárólag azok jogosultak, akik az első 240 regisztráló közé tartoznak.
1.2.1.

1.3.
A Bank vásárlási tranzakciónak tekinti a kereskedelmi elfogadóhelyen (POS), illetőleg az interneten
történő vásárlást (vPOS), a hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére című dokumentum a K&H
lakossági hitelkártyák használati köre fejezetében, illetve a Prémium banki ügyfelek bankszámláira, betéteire,
pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan, Privát banki ügyfelek bankszámláira,
betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan című dokumentumban
szabályozottak szerint.
Az extra pénzvisszatérítés szempontjából nem minősül vásárlási tranzakciónak, többek között a Hitelkártyának
 szerencsejáték / fogadási típusú tranzakcióra,
 állampapír vételárának kiegyenlítésére,
 készpénz átutalási megbízásnak a Magyar Posta postahelyein történő kiegyenlítésére,
 a tőzsdén, valamint tőzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így értékpapírok, tőzsdei
indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj), devizák vételére történő használata.
A K&H Bank az üzlet típusát minden esetben a hitelkártyát elfogadó bank által a tranzakcióban megjelölt
kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A K&H Bank nem vállal felelősséget a
hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helytelenségéért.
Az Akcióba nem számítanak bele a papíralapú (imprinter) elfogadói környezeten, ATM-en, valamint levélben/
telefonon (MO/TO) végrehajtott vásárlási tranzakciók, valamint a Magyarországról indított külföldön bejegyzett
cégnél, interneten keresztül végzett vásárlások.(pl. külföldi internetes áruházak)
1.4.
Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi feltételek szerint történik.
Amennyiben a Részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos jogszabályok, a
hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére, a Prémium banki ügyfelek bankszámláira, betéteire,
pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan, valamint a Bankkártya és hitelkártya
szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei elnevezésű dokumentumok vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
1.5.
A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi a www.kh.hu internetes címen, és biztosítja az Akció teljes
időtartama alatti, előbbiek szerinti elérhetőségén.
2.

A BANK FELELŐSSÉGE

2.1.
Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni és a Résztvevőnek az extra pénzvisszatérítést
jóváírni.
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2.2.
A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja.

3.

ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

3.1.
Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
3.2.
Az adatkezelés a Résztvevő által a Bank honlapján való regisztrációjával kezdődik és a jóváírásra
jogosultak személyének megállapítása, illetve a részükre teljesített pénzvisszatérítés teljesítését követő 90 nap
elteltével ér véget. Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során megadott hozzájárulás.
3.3.
Az adatkezelés célja az, hogy a Bank az Akciót megszervezze, segítséget nyújtson az Akcióban való
részvétel rögzítésében, a fenti feltételek szerinti pénzvisszatérítésre jogosultak személyét megállapítsa, a
feltételek fennállásáról a Résztvevőket az Akció időtartama alatt értesítse, illetve a pénzvisszatérítésről
tájékoztassa, továbbá a pénzvisszatérítést teljesítse.
3.4.
Az adatkezelés megszűntét követően a Bank kizárólag az Akcióval kapcsolatos személyes adatokat,
melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.
3.5.
A fenti célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő regisztráció
során megadott adatait, az Akció feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt azonosító és
termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat.
3.6.
A Bank bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett
nyilatkozattal, valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) a Résztvevő visszavonhatja a
regisztrációval megadott, személyes adatai Akcióval kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulását; kérelmezheti
továbbá a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása az Akcióból való kizárást vonja magával.
3.7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatást a Bank www.kh .hu/adatvedelem internetes
oldalon található általános adatkezelési tájékoztatója nyújt, valamint a Szervező adatvédelmi tisztviselőjétől
kérhető. A Bank az Akcióról szóló tájékoztatás elektronikus levélben történő kiküldéséhez a VISIONLINE Kft.
(Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 62.), mint adatfeldolgozó szolgáltatását kiszervezett tevékenység
keretében veszi igénybe, a mindenkor hatályos, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII. törvény felhatalmazása alapján. Az adatfeldolgozó az adatkezelési követelmények érvényesítését
szerződésben garantálja, az elektronikus levelek címzéséhez szükséges adatokat a közvetlen megkeresés
lebonyolítása után az adatfeldolgozó törli.
3.8.
Az adatokat csak azok a munkatársak, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik munkakörük
szerint az Akció szervezésében és megvalósításában, illetve az Akció feltételeinek kialakításában valamint az
Akcióról szóló tájékoztató levél kiküldésében részt vesznek.
3.9.
Résztvevő adatai kezelésével, kapcsolatos panaszaival a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
4.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Feltételek rendelkezéseit,
kivéve amennyiben a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban.
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, 2018. december 20.
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