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K&H Bank rendszeres befektetési kampányhoz kapcsolódó promóció
2018. szeptember 10. – november 16.
Részvételi Feltételek
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) „K&H
rendszeres befektetési program kampány promóció” elnevezéssel akciót szervez (a továbbiakban: Akció),
amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Részvételi Feltételek) az alábbiak szerint határozza meg:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Bank a Résztvevő által, az Akcióban adott megbízásának kezdő időpontját követő 12 hónap elteltével
azon első 3500 ügyfelet, aki az Akció időtartama alatt (1.2-1.3. pontokban megjelölt időtartamon belül), , majd
azt követően minden hónapban, az 1.4 pontban megjelölt rendszeres befektetési terméket vásárol, és az 1.4.
pontjában foglalt részvételi feltételeknek eleget tett, egy extra havi rendszeres befektetéssel jutalmazza,
melynek mértéke a rendszeres befektetés 12 hónap alatti legalacsonyabb havi összege, de maximum 40 ezer
forint.
1.2. Az Akció kezdő időpontja: 2018. szeptember 10. napja 10:00 óra
1.3. Az Akció befejező időpontja: 2018. november 16. napja 24:00 óra
1.4. Az Akcióban kizárólag azon természetes személyek (továbbiakban: Résztvevők) vehetnek részt, akik az
alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének (továbbiakban Részvételi feltételek) eleget tesznek:
 az akció időtartama alatt indítanak rendszeres befektetési terméket
 rendszeres befektetési terméknek tekintjük:
o az alábbi alapokban történő rendszeres befektetési megbízásokat:
 K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy (ISIN: HU0000721121)
 K&H „rendszeres” 3az1-ben dinamikus befektetési jegy (ISIN: HU0000721139)
 K&H „rendszeres” válogatott óvatos befektetési jegy (ISIN: HU0000720750)
 K&H „rendszeres” válogatott dinamikus befektetési jegy (ISIN: HU0000720768)
o az alábbi életbiztosítási termékekre adott csoportos megbízásokat:
 K&H hozamhalmozó 2 életbiztosítás
 Az első 3500 rendszeres befektetési terméket igénybe vevő ügyfél garantált ajándékot kap.
 a rendszeres befektetési termékben elhelyezett összeg újként jelenik meg az ügyfél értékpapír- és
ügyfélszámláján, azaz növekszik az értékpapír pénz és értékpapír számla összege
 a rendszeres befektetési termékekben minden hónapban legalább 20 ezer forintot el kell helyezni
 az extra rendszeres befektetési összeg maximum 40 ezer forint ügyfelenként
 az extra rendszeres befektetési összeg a terméktől függően az ügyfél értékpapír- és ügyfélszámláján,
vagy életbiztosításában kerül jóváírásra
 az Akcióban való részvételre kizárólag a Számlatulajdonos saját nevében jogosult, állandó vagy eseti
meghatalmazottak nem
 az Akció nem vonatkozik a nyugdíj-előtakarékossági számlákra
1.5. 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, valamint
a Banki szabályzatok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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2. A BANK FELELŐSSÉGE
2.1 A Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni és a Résztvevőknek az ajándékokat átadni.
2.2 A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa vagy az Akciót
visszavonja, amely utóbbi esetben az Akciós ajánlatok további igénybevételére nincs lehetőség.
3. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
3.1. A Bank a Résztvevő adatait a hatályos jogszabályoknak, valamint az ügyfélszerződésnek megfelelően
kezeli, azokat illetéktelen harmadik félnek nem adja át.
3.2. Az Akcióban való részvétel önkéntes. A Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja
az Akció során, hogy a Bank az Akciót megszervezze, a fenti feltételek szerinti jutalomra jogosultak személyét
megállapítsa, a feltételek fennállásáról a Résztvevőt az Akció időtartama alatt értesítse, illetve a jutalomról
tájékoztassa, továbbá a jutalmat teljesítse.
3.3. A fenti célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő Akcióban való
részvételhez szükséges adatait, az Akció feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt azonosító
és termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat.
3.4. A kizárólag Akcióval kapcsolatos személyes adatokat a Bank az adatkezelés céljának megszűnését
követően törli.
3.5. 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-ös telefonszámon – személyes adatai kezeléséről. Emellett az adatkezeléssel
kapcsolatban a Bank általános adatkezelési tájékoztatójában további információ található a
www.kh.hu/adatvedelem oldalon, valamint az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezésiben. Résztvevő 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 Akcióban való részvételével kapcsolatos kezelését megszünteti.
3.6. 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.
3.7. Adatkezeléssel kapcsolatos kifogás esetén a Résztvevő a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy
bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.
4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
4.1 Amennyiben a Részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos jogszabályokat, a
Bank általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzatát, valamint a Bank természetes személy
ügyfelek bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozó
hirdetményében és az abban hivatkozott további szabályozó dokumentumokban meghatározott
rendelkezéseket kell alkalmazni.
4.2 Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámán
és a K&H bankfiókokban kaphat.
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4.3 A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi bankfiókjaiban, valamint a www.kh.hu internetes címen, és
biztosítja, hogy az az Akció teljes időtartama alatt rendelkezésre álljon.

Budapest, 2018. szeptember 10.

hirdetmény
természetes személyek bankszámláira,
betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira
vonatkozóan
3

