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K&H Bank születésnapi betétkampányhoz kapcsolódó promóció
2017. szeptember 18. – november 3.
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
születésnapi betéti 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 évi 30% betéti kamatot fizet az Akció időtartama alatt minden héten három ügyfélnek, akik ez idő
alatt jelen dokumentum 1.4. pontjában foglalt részvételi feltételeknek eleget tettek és helyesen tippelték meg a
promóció keretében feltett adott heti kérdésre a választ, továbbá a 4. pontban foglaltak alapján nyertesként
kerülnek megállapításra az Akcióban résztvevők közül (továbbiakban: Nyertes, Nyertesek).
1.1. Az Akció kezdő időpontja: 2017. szeptember 18. napja 10:00 óra
1.3. Az Akció befejező időpontja: 2017. november 3. 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 a 2 hónapos futamidejű K&H születésnapi betétben kötnek le minimum
50 000, maximum 15 000 000 forint értékben.
 Az elhelyezett betétet új betétként helyezik el. A Bank új megtakarítási összegnek tekinti a Bankon
kívüli forrásból származó lekötni szándékozott betétösszeg azon részét, amely összeggel az Ügyfél
megtakarítási állománya a lekötés napján magasabb, mint a lekötés napját közvetlenül megelőző
megfigyelési napon fennálló megtakarítási állománya. A megfigyelési nap
o amennyiben a vizsgálat adott hónap 24. napjáig (ezt a napot is beleértve) történik, a vizsgálat
hónapját három naptári hónappal megelőző hónap 24. napja,
o amennyiben a vizsgálat az adott hónap 24. napja után történik, úgy a vizsgálat hónapját két
naptári hónappal megelőző hónap 24. napja
Amennyiben bármely hónap 24. napja nem banki munkanap, úgy a hónap 24. naptári napját közvetlenül
megelőző banki napot kell a vizsgálat illetve a megfigyelési időpont szempontjából irányadónak tekinteni.
A Bank az összes megtakarítások számítás során az Ügyfél Banknál vezetett betét- és bankszámláin
elhelyezett megtakarítások összegét és a Banknál vezetett értékpapírszámláin elhelyezett K&H
befektetési alapokba és a K&H megtakarítási életbiztosításokba fektetett összegeket veszi figyelembe.
 Az új megtakarítási összeg további részleteit a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira
és lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó forint kamat hirdetmény tartalmazza.
 A betétlekötés napján a 2. pontban foglaltak szerint az Akció regisztrációs felületén
(kh.hu/szuletesnapibetet) valamelyik vagy mindegyik alábbiak szerinti tippelési időszakban
megtippelik az Akció időtartama alatt heti rendszerességgel publikált kérdésre a választ.
Tippelési időszakok:
o 1. kérdés: 2017. szeptember 18. 10:00 óra – szeptember 24. 24:00 óra
o 2. kérdés: 2017. szeptember 25. 10:00 óra – október 1. 24:00 óra
o 3. kérdés: 2017. október 2. 10:00 óra – október 8. 24:00 óra
o 4. kérdés: 2017. október 9. 10:00 óra – október 15. 24:00 óra
o 5. kérdés: 2017. október 16. 10:00 óra – október 23. 24:00 óra
o 6. kérdés: 2017. október 24. 10:00 óra – október 29. 24:00 óra
o 7. kérdés: 2017. október 30. 10:00 óra – november 3. 24:00 óra
 Az adott K&H születésnapi betétlekötést a futamidő lejártáig nem szüntették meg.
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 Közös számla esetén az Akcióban való részvételre egy adott bankszámláról történő betétlekötésre vagy
a Számlatulajdonos vagy a Társtulajdonos – e személyek egyike - jogosult. Amennyiben a
betétlekötéshez kapcsolódóan mind a Számlatulajdonos, mind a Társtulajdonos elküldi tippjét, a Bank
időben az elsőként beérkező tippet veszi figyelembe.
 Az Akcióban való részvételre kizárólag a Számlatulajdonos és a Társtulajdonos saját nevükben
jogosultak, állandó vagy eseti megbízottaik nem.
Az Akcióban nem jogosultak részt venni a K&H Márkacsoport tagjainak munkavállalói és hozzátartozóik.
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.
2. A TIPPELÉS
2.1. Az Akcióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő megtippelje az Akció regisztrációs felületén
(kh.hu/tippelek) feltett kérdésre a választ.
2.2. A tippelés folyamata: A Résztvevő a www.kh.hu/születésnapi betét felületen a vonatkozó mezőbe beírja a
tippjét. Utána hiánytalanul kitölti a nevet, születési dátumot, mobiltelefonszámot, email címet tartalmazó
mezőket.
2.3. A tippelési lehetőség a betétlekötés napjának hetében érvényes Tippelési időszakban él, a hátralévő
Tippelési időszakokban nem érvényes.
2.4. Ha az ügyfél az Akció ideje alatt csak betétet köt le, de nem ad meg tippet, akkor nem vesz részt az
Akcióban.
2.5. A Résztvevő egy kérdésre csak egy tippet küldhet be érvényesen.
2.6. Ha a Résztvevő az Akció időtartama alatt azonos Tippelési időszakban különböző napokon több K&H
születésnapi betétet köt le, az Akcióban kizárólag az időben az első K&H születésnapi betét lekötés kerül
figyelembe vételre.
2.7. A Bank a beküldött tippekről visszaigazoló emailt küld.
2.8. A tippeléssel, az annak során megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a Bank nyilvántartása az
irányadó.
3. A NYEREMÉNYEK
3.1. A betét lejáratakor minden Nyertes számára a K&H születésnapi betétben elhelyezett összeg után járó
nettó kamat összegén kívül a betétben elhelyezett eredeti tőke összegre (nem kamattal növelt összeg) további
bruttó évi 30% kamatnak megfelelő összeget, mint extra kamatot (továbbiakban: Nyeremény) ír jóvá a Bank.
3.2. A Nyeremény jóváírására a K&H születésnapi betét lejáratának napján kerül sor és azon a számlán kerül
jóváírásra, ahonnan a K&H születésnapi betétet lekötötték.
4. A NYERTESEK
4.1. Az Akció során hetente az a 3 Résztvevő számít nyertesnek (továbbiakban: Nyertes), aki a Részvételi
Feltételekben foglaltaknak maradéktalanul megfelelt, és pontosan eltalálta a helyes választ (számot), vagy
számszakilag a legközelebbi tippet küldte a feltett kérdésre. Egyezőség esetén az lesz a Nyertes, aki hamarabb
küldte el a nyertes tippet.
4.2. Az Akcióban egy Résztvevő egyszer jogosult nyereményre.
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4.3. A Nyertesek megállapítása hetente történik, legkésőbb 2017. november 15-ig.
4.4. A tipp helyességének kimutatására a Bank belső információs rendszere az irányadó.
4.5. A Bank a Nyertesek nevét honlapján teszi közzé hetente az Akció elektronikus oldalán, legkésőbb 2017.
november 15-ig.
4.6. A Nyereményre jogosult Nyerteseket a Bank közvetlenül telefonon vagy e-mailben értesíti a Nyertesek által
az Akció elektronikus felületén megadott telefonszámon.
5. A BANK FELELŐSSÉGE
5.1. A Bank az Akció során a nyereménnyel kapcsolatosan megfizeti az azután járó adó és járulék terheket
(SZJA és TB fizetési kötelezettséget) a Nyertesek helyett.
5.2. A Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni, és a Résztvevőknek az ajándékokat átadni.
5.3. 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.
6. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
6.1. Az Akcióban való részvétel, a tipp megadása önkéntes. Az Akció során a Résztvevő által szolgáltatott
személyes adatokat a Bank abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy az Akció nyertesét megállapítsa. Adatait
a Bank a hatályos jogszabályoknak, illetve az ügyfélszerződésnek megfelelően kezeli, azokat illetéktelen
harmadik félnek nem adja át. A tippjátékban való részvétellel a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a
nevét honlapján nyertesként közzétegye.
6.2. Az adatkezelés célja az, hogy a Bank az Akciót megszervezze és lebonyolítsa. Az Akcióval kapcsolatban
kezelt adatok köre a végrehajtott tranzakciók adatai, a beküldött tippek, valamint a résztvevők azonosító adatai.
Az adatkezelés a nyeremények átadását követő 90 nappal szűnik meg, ezt követően a Bank a kizárólag
Akcióval kapcsolatos személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.
6.3. A Résztvevőnek bármikor joga van ingyenesen és indoklás 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 személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, az
adatkezelés korlátozását, valamint kizárhatja, hogy a Résztvevőknek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait
közvetlenül ajánlja fel, továbbá tiltakozhat jelen kampányban való részvétele és adatainak e célból való
kezelése ellen. Tiltakozás esetén a Bank a Résztvevő adatainak az Akcióban való részvétel érdekében való
kezelését megszünteti.
6.4. 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
6.5. A Bank adatkezelésével kapcsolatban tájékozódhat a www.kh.hu oldalon található 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.
7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
7.1. Amennyiben a Részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos jogszabályok, a
Bank általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzata, 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.
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7.2. Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámán
és a K&H bankfiókokban kaphat.
7.3. 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, 2017. szeptember 18.
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