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AKCIÓS HIRDETMÉNY
K&H lakossági hitelkártya törlesztési biztosítás és választható utasbiztosítás kötési Akció - 2018.
október 5. – 2019. február 28. között
A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: Bank) 2018. október 5. – 2019. február
28. között ”K&H lakossági hitelkártya törlesztési biztosítás és választható utasbiztosítás kötési Akció”
elnevezéssel akciót szervez (a továbbiakban: Akció), amelynek részleteit az alábbiak szerint határozza meg:
Amennyiben az ügyfél az Akciós időszak alatt már meglévő élő és az Akció ideje alatt újonnan igényelt K&H
lakossági hitelkártyaszámlához törlesztési biztosítást és bármely kapcsolódó hitelkártyájához választható
utasbiztosítást is igényel, valamint a két biztosítás díját az Akció záró időpontjáig megfizeti, 3 000 forintot írunk
jóvá hitelkártyaszámláján a szerződéskötést követő 60 napon belül.
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%
Az Akcióban történő részvétel és a jóváírásra történő jogosultság feltételei:
- K&H lakossági hitelkártyával rendelkezés
az az ügyfél, aki az Akció ideje alatt mindkét biztosítást újonnan megköti (a két termék igénylésének
időpontja eltérhet egymástól, de az Akció ideje alatt kell legyen), vagy a fent említett biztosítások közül
egyik biztosítás megléte mellett igényli a másik biztosítást
- a fent említett biztosítások díja megfizetésre kerül a Bank részére az Akció záró időpontjáig (a
választható utasbiztosítás díjterhelése új kártya igénylés esetén a kártya aktiválását követő napon, már
aktív kártyához kapcsolódóan az utasbiztosítás igénylését követő napon történik)
- a fent említett biztosítási szerződéseknek élő státuszúnak kell lenniük a szerződést követően 1 évig
Az Akció nem vonatkozik azon hitelszámlára és hitelkártyára, melyekhez az Akció kezdetekor (2018. október 05.
00:00) élő törlesztési biztosítás és választható utasbiztosítás kapcsolódott.
Amennyiben a fent említett két biztosítás közül az ügyfél megszünteti bármelyik vagy mindkét biztosítását a
szerződéskötést követő 1 éven belül, az ügyfél tudomásul veszi, hogy a jóváírásra került összeget – 3 000 forintot
– a Bank levonja hitelkártya számlájáról.
Az Akció kezdő időpontja: 2018. október 5. 00:00 óra, az Akció befejező időpontja: 2019. február 28. 24:00 óra.
A K&H lakossági hitelkártya törlesztési biztosítás részleteit a Hitelkártya hirdetmény természetes személyek
részére tartalmazza.
Az utasbiztosítás új és meglévő K&H hitelkártyák mellé egyaránt igényelhető a Hitelkártya hirdetmény
természetes személyek részére hirdetményekben meghatározottak szerint.
Az Akció lebonyolítása a jelen Hirdetmény szerint történik. Amennyiben jelen Hirdetmény valamely kérdést nem
szabályoz, úgy a „Bankkártya és hitelkártya szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek”, a

Hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére, valamint az irányadó jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni. A biztosítási feltételeket és a Biztosító elérhetőségeit megtalálja www.kh.hu
honlapunkon a lakosság – biztosítások – K&H törlesztési biztosítás és K&H választható utasbiztosítás
bankkártyához elérési útvonalon.
Jelen akciós hirdetményt a Bank a www.kh.hu internetes címen és a K&H bankfiókok ügyfélterében kifüggesztve
közzéteszi és biztosítja, hogy az Akció teljes időtartama alatt folyamatosan elérhető legyen.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat rendelkezéseit, kivéve
amennyiben a Bank számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban.
A Bank fenntartja magának a jogot jelen Akció feltételeinek módosítására, az Akció visszavonására, továbbá
egyes Résztvevők kizárására, amennyiben tisztességtelen eljárást tapasztal.
ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
A Bank a Résztvevő adatait a hatályos jogszabályoknak, valamint az ügyfélszerződésnek megfelelően kezeli,
azokat illetéktelen harmadik félnek nem adja át.
Az Akcióban való részvétel önkéntes. Az adatok kezelésének célja az Akció során, hogy a Bank az Akciót
megszervezze, a fenti feltételek szerinti jóváírásra jogosultak személyét megállapítsa, a feltételek fennállásáról
a Résztvevőket az Akció időtartama alatt értesítse, továbbá a jóváírást teljesítse.
A kizárólag Akcióval kapcsolatos személyes adatokat a Bank az adatkezelés céljának megszűnését követően
törli.
Az adatokat csak azok a munkatársak ismerhetik meg, akik munkakörük szerint az Akció szervezésében és
megvalósításában részt vesznek.
A Résztevőknek 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-as telefonszámon – személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését, kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül
ajánlja fel, továbbá jelezheti jelen kampányban való részvételének megszüntetését.
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 az
illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.
Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámán és
a K&H bankfiókokban kaphat.

Budapest, 2018. október 4.
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