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K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1/20/30/70) 335 3355
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

A K&H Bank Zrt. rendszeres befektetés mobilon akciójának 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) a 2. pontban meghatározott
Nyereményben részesíti azon természetes személyeket (továbbiakban: Résztvevők), akik az Akció időtartama
alatt az 1.4. pontban megjelölt rendszeres befektetési termékek közül vásárolnak, és a Részvételi feltételeknek
eleget tettek.
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az Akcióban minden természetes személy részt vehet, aki
a) 2020. december 31-én, és az azt követő időszakban az Akció kezdetéig nem rendelkezik az
alábbi termékekkel vagy azok kombinációjával:
i.
K&H “rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy (ISIN: HU0000721121) és/vagy
ii.
K&H “rendszeres” 3az1-ben dinamikus befektetési jegy (ISIN: HU0000721139) és/vagy
iii.
K&H “rendszeres” válogatott óvatos befektetési jegy (ISIN: HU0000720750) és/vagy
iv.
K&H “rendszeres” válogatott dinamikus befektetési jegy (ISIN: HU0000720768) és/vagy
v.
K&H “rendszeres” válogatott 4. befektetési jegy (ISIN: HU0000722624) és/vagy
vi.
K&H “rendszeres” fenntartható fejlődés dinamikus vegyes befektetési jegy
(HU0000723176) és/vagy
vii.
K&H „rendszeres” fenntartható fejlődés óvatos vegyes befektetési jegy (HU0000724463)
és/vagy
viii.
K&H hozamhalmozó és/vagy K&H hozamhalmozó 2 és/vagy K&H hozamhalmozó 3
életbiztosítás és/vagy
ix.
K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás és/vagy K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás
2 és/vagy K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás 3 termékkel és/vagy
b) 2020. december 31-én, és az azt követő időszakban az Akció kezdetéig nem rendelkezik olyan
K&H nyíltvégű befektetési alappal, amelynek „normál” sorozatát rendszeres vételi megbízás
keretében vásárolja, és
c) a Nyertesek megállapításakor a Bank rendszereinek kimutatása alapján a marketing célú
megkereshetőséghez hozzájárult és nem tiltakozott az alapszintű marketingcélú
adatfelhasználás ellen.
1.2. Az Akcióban a K&H Csoport dolgozói nem vehetnek részt.
1.3. Az Akció kezdő időpontja: 2021. november 15. napja 10:00 óra.
Az Akció befejező időpontja: 2021. december 31. napja 24:00 óra.
1.4. Az Akcióban rendszeres befektetési terméknek tekintjük az alábbi alapokban történő rendszeres
befektetési megbízásokat:
a) K&H “rendszeres” válogatott óvatos befektetési jegy (ISIN: HU0000720750)
b) K&H “rendszeres” válogatott dinamikus befektetési jegy (ISIN: HU0000720768)
c) K&H “rendszeres” fenntartható fejlődés dinamikus vegyes befektetési jegy (HU0000723176)
1.5. Az Akció időtartama alatt a K&H „rendszeres” befektetési jegyek esetében 5000 forint a havi megbízás
minimum értéke.
1.6. Amennyiben a Résztvevő több megbízást is indít, úgy az Akció során csak az első megbízás számít.
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1.7. Az Akció során a K&H mobilbankon keresztül indított megbízások számítanak.
1.8. Az 5 éven belül visszaváltott befektetési jegyek esetében a Bank rendkívüli visszaváltási jutalékot számít
fel, erről bővebb információk az alapok jogi dokumentumaiban találhatók.
1.9. Az Akcióban való részvételre kizárólag az értékpapír- és ügyfélszámla tulajdonos saját nevében jogosult,
állandó vagy eseti meghatalmazottak nem.
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. NYEREMÉNY
2.1. Az Akcióban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra, amennyiben a Résztvevő a Részvételi
feltételeknek eleget tett:
a)
b)

1 db Apple iPhone 12 64 GB-os telefonkészülék és
10 000 forint értékű MediaMarkt elektronikus ajándékkártyák.

2.2. Az ajándékok az Akció lezárultát követően kerülnek kiosztásra. A MediaMarkt ajándékkártyát elektronikus
levélben, a telefonkészüléket az IPS Futárszolgálattal (Budapest, Berni u. 1, 1045) juttatjuk el a
Nyerteseknek.
2.3. A MediaMarkt által kibocsátott elektronikus ajándékkártya a www.mediamarkt.hu weboldalon, illetve az
áruházakban is felhasználható minden termékre és szolgáltatásra.
2.4. Az elektronikus ajándékkártya az értékének erejéig bármennyi vásárláshoz felhasználható, azonban a
kiállítástól számított 5 évig érvényes.
2.5. Az elektronikus ajándékkártya átruházható, azonban a MediaMarkt nem vizsgálja a felhasználó személyét
és ennek következtében nem vállal felelősséget azért sem, ha egy kártya illetéktelen kezekbe került.

3. NYERTESEK
3.1. Az 1 db Apple iPhone 12 telefonkészülék átvételére az a Résztvevő válik jogosulttá, aki az akciós
időszakban 500. ügyfélként köt az Akcióban részt vevő rendszeres befektetési termékek valamelyikére
(1.4. pont) megbízást a K&H mobilbankban (a továbbiakban: Nyertes) és aki a Részvételi feltételeknek
eleget tett.
3.2. A 10 000 forint értékű MediaMarkt elektronikus ajándékkártya átvételére minden 50., az Akcióban részt
vevő rendszeres befektetési termék valamelyikére (1.4. pont), a K&H mobilbankban megbízást adó
Résztvevő (a továbbiakban: Nyertes) jogosult, amennyiben a Részvételi feltételeknek eleget tett.
3.3. A Nyertesek sorrendjének meghatározása a rendszeres befektetési megbízás rendszerben történő
rögzítése alapján történik. Amennyiben két vagy több ügyfél ugyanabban az időpontban köt rendszeres
befektetést, akkor a Bank azon Nyertesnek osztja ki a Nyereményt, aki az Akciós időszakban a rendszeres
befektetési megbízást a legnagyobb összegben bonyolította.
3.4. Egy Résztvevő legfeljebb 2 darab nyereményre jogosult a 3.1. és a 3.2. pontban leírtak
figyelembevételével. Az elektronikus ajándékkártya készpénzre nem váltható át.
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3.5. A Nyertesek megállapítása az Akció végét (2021. december 31-ét) követően történik, legkésőbb 2022.
február 25-ig. A rendszeres befektetési megbízások és megkötésük időpontjának kimutatására a Bank
belső információs rendszere az irányadó.
3.6. A Nyertesek megállapítását követően a Bank a Nyerteseket elektronikus levélben értesíti 2022. február 25ig (a továbbiakban: Értesítés).
A MediaMarkt elektronikus ajándékkártya az arra jogosultak számára az Értesítéssel egyidejűleg kerül
megküldésre a Bank rendszereiben rögzített elektronikus e-mail címen 2022. február 25-ig.
Azon Nyertes számára, akinek Nyereménye az Apple iPhone készülék, 2022. február 25-ig a Bank
elektronikus levélben küld értesítést a lehetséges átvételi időpontokról a Bank rendszereiben rögzített
elektronikus e-mail címre. A Nyertes elektronikus levélben jelzi, hogy a kiküldött időpontok közül melyik
alkalmas a Nyeremény átvételére, amely időpontot, a Nyertes nevét, címét és telefonszámát a Bank az IPS
Futárszolgálat (Budapest, Berni u. 1, 1045) részére átadja.
3.7. Amennyiben a Nyerteseknek időközben megváltozik az e-mail címe, vagy bármilyen más okból nem lehet
a Nyereményt kiküldeni, a Bank nem köteles azokat újból kiküldeni.
4. A BANK FELELŐSSÉGE
4.1. A Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni.
4.2. A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja, amely esetben nyeremény kiosztására nem kerül sor.
5. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
5.1. Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok betartásával jár el.
5.2. Jelen adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Bank a jelen Akciót megszervezze, jelen részvételi
feltételek fennállását vizsgálja és annak alapján a feltételek szerinti nyereményre jogosultak személyét
megállapítsa, ezt követően a Nyerteseket értesítse, valamint a Nyereményt átadja a 2.2. és 3.6. pontban
leírtak szerint.
5.3. A fenti célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő rendszeres
befektetési megbízás során megadott adatait, az Akció feltételei között meghatározott szerződések
kapcsán kezelt azonosító és termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat, amelyeket ezzel
összefüggésben a Bank jogos érdek jogalapon kezel.
5.4. Az adatkezelés a Résztvevő rendszeres befektetési megbízás megadásával kezdődik és a nyereményre
jogosultak személyének megállapítását követő 90 nappal szűnik meg, azt követően a Bank kizárólag az
Akcióval kapcsolatos személyes adatokat – amelyek esetén az adatkezelés célja megszűnt - törli.
5.5. A kezelt 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. A telefonkészülék átadásához szükséges
adatok az IPS Futárszolgálat (Budapest, Berni u. 1, 1045) részére kerülnek átadásra.
5.7. A telefonkészülék átadója: IPS Futárszolgálat (Budapest, Berni u. 1, 1045)
A fenti Nyeremény átadásának nélkülözhetetlen feltétele, hogy a Bank a Nyertes személyes adatait (név,
telefonszám, cím) az IPS Futárszolgálat (Budapest, Berni u. 1, 1045). részére átadja, amely adatátadás a
Bank jogos érdekén alapul.
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5.8. A Résztvevő a Bank bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett
nyilatkozatával, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) tiltakozhat a
személyes adatainak az Akcióval kapcsolatos kezelése ellen, amely esetben a tiltakozás automatikus
kizárást jelent az Akcióból. Kérelmezheti továbbá a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, azzal, hogy az adatkezelés korlátozása és az
adatok törlése szintén az Akcióból való kizárást vonja magával.
5.9. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg illetve az esetleges tiltakozásra
vonatkozó kérelem benyújtását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.
Adatkezeléssel kapcsolatos további információk – ideértve a jogok és jogorvoslati lehetőségek, valamint a
Bank és adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége kapcsán nyújtott tájékoztatás – a Bank adatkezelési
tájékoztatójából a kh.hu/adatvedelem címen érhetők el.

6. EGYÉB
6.1. Az Akcióban részt vevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Feltételek
rendelkezéseit, kivéve amennyiben az 5.8. pontban foglaltak alapján tiltakoznak az adatkezelés ellen, ezáltal
nem kívánnak részt venni az Akcióban.
6.2. Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-ös
telefonszámán és személyesen a K&H ügyfélpontokon kaphat.
6.3. A Bank jogosult kizárni az Akcióból azt a Résztvevőt, aki az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen
Részvételi feltételekben foglalt feltételek és előírások megkerülésével vesz részt. Amennyiben az Akció során
visszaélésekre kerül sor, jelentős mértékű sportszerűtlen magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre
adhat lehetőséget, a Bank fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse vagy megszüntesse.
6.4. A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi a https://www.kh.hu/megtakaritas-befektetes/kozeptavhosszutav/rendszeres-befektetes-mobilon internetes oldalon és biztosítja az Akció teljes időtartama alatt.
Budapest, 2021. november 15.
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