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A „Köszönjük, hogy vagytok!” nyereményjáték részvételi feltételei

A K&H Csoportszolgáltató Központ Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. cégjegyzékszám:
01-09-671000, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) valamint
a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. cégjegyzékszám: 01-10-0411043,,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), mint a Társaság teljesítési segédje a 2. pontban
meghatározott nyereményekben részesíti a K&H+ szolgáltatást igénybe vevő 2 ügyfelét, akik 2021.01.01.
0:00:01 és 2021.12.01 23:59:59 között a legtöbb terméket vásárolták az alkalmazásban illetve a fent leírt
időszakban a legnagyobb összegben.
Érintett szolgáltatások:
internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás [K&H mobilbank, K&H+]
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az Akció kezdő időpontja 2021.10.11. 00:00:01 és befejező időpontja 2021.12.01. 23:59.
1.2. Az Akcióban kizárólag a Társaság és a K&H Bank Zrt. azon ügyfelei vehetnek részt, akik az
alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének maradéktalanul eleget tesznek:
1.2.1 Szerződött K&H ügyfél, akik letöltötték a K&H mobilbank applikációt és azon belül a K&H+
szolgáltatásnál elfogadták az Általános Szerződési Feltételeket vagy olyan szerződött K&H ügyfél,
akik ezt a promóció ideje alatt teszi meg.
1.2.2 A Bank rendszereinek kimutatása alapján a marketingcélú megkereshetőséghez hozzájárultak
és nem tiltakoztak az alapszintű marketingcélú adatfelhasználás ellen.
1.3. Az Akcióban nem vehetnek részt a Társaság és teljesítési segédje, illetve annak leányvállalatainak, e
vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, munkavállalói, az Akció szervezésében vagy
lebonyolításában érintett közreműködői, valamint az Akció szervezésében részt vevő egyéb harmadik
személyek alkalmazottai, munkavállalói és mindezen felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
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 K&H+ szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a K&H mobilbank
leírását és feltételeit tartalmazó a K&H Bank elektronikus azonosítású banki szolgáltatásokra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata és a Természetes személyes
bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó
Hirdetménye tartalmazza.
2. NYEREMÉNY
2.1. Az Akcióban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:
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2.2. Az Akció során összesen:
 1 darab 100.000 HUF értékű eMAG.hu elektronikos utalvány
 1 darab 100.000 HUF értékű eMAG.hu elektronikus utalvány
2.3. A nyereményeket az alábbi módon osztjuk ki: az a Résztvevő aki az akció ideje alatt a legtöbb terméket
vásárolta a szolgáltatáson keresztül darabszámra, kapja az 100.000 HUF értékű eMAG.hu utalványt.
Aki a legnagyobb összegben vásárolt az akció ideje alatt szintén egy 100.000 HUF értékű eMAG.hu
utalvány tulajdonosa lesz. Minden nyertes csak egy nyereményre jogosult, így ha ugyanazon ügyfél
nyerne mindkét kategóriában csak egy utalványt nyerhet. A másik utalványt a második legtöbb
vásárlással (darabszámmal) rendelkező ügyfelet illeti.
3. NYERTESEK
3.1. A Nyeremények azon Résztvevők (a továbbiakban: Nyertesek) között kerülnek kiosztásra, akik az
Akció teljes időtartama alatt az alkalmazásban a legtöbb terméket vásárolták meg vagy a legnagyobb
összegben. Azonos darabszám vagy összeg esetén a Nyertesek sorrendjét az alábbi módon
határozzuk meg:
- Ha a darabszámok esetén van egyezőség, akkor a magasabb összegben vásárló ügyfél a nyertes
- Ha az összegek tekintetében van egyezőség, akkor a nagyobb darabszámban vásárló ügyfél a
nyertes.
Abban az esetben, ha egyetlen Résztvevő sem felel meg az 1.2-1.4. pontokban foglaltaknak, a Bank nem
oszt ki Nyereményt.
3.2. Egy Résztvevő legfeljebb 1 darab Nyereményre jogosult. A Nyeremények készpénzre, illetve egyéb
tárgyi nyereményre nem válthatók át. Amennyiben egy résztvevő teljesíti mindkettő kihirdetett
kategóriát, akkor csak az egyik nyereményre jogosult. Míg a másik nyereményt a 2. legtöbbet vásárolt
(darabszámra) Résztvevő kapja.
3.3. A Nyertesek megállapítása az Akció végét (2021.12.01-ét) követően történik, legkésőbb 2021.
december 5-ig. A nyeremények átvételére a nyereményre való jogosultságra történő tájékoztatástól
számított 30 napon belül van lehetőség, azt követően a Bank a feltételeknek megfelelő másik Nyertest
állapíthat meg. A Nyertes ebben az esetben az adott kategória következő helyezettje lesz.
3.4. A Nyertesek megállapítását követően a Bank a Nyerteseket elektronikus levélben vagy telefonon
értesíti (a továbbiakban: Értesítés), amelyet a Bank hivatalos rendszerében megadott elektronikus email címre vagy telefonszámra küld ki. Az Értesítést a Bank 2021. december 5-ig küldi ki.
3.5. A Bank fenntartja a jogot, hogy a Nyerteseket az általuk megadott adatok ellenőrzése érdekében
telefonon keresse.
3.6. Amennyiben a Nyerteseknek időközben megváltozik az e-mail címe/telefonszáma vagy bármilyen más
okból nem lehet a Nyereményre vonatkozó Értesítést kiküldeni, a Bank nem köteles azt újból
megkísérelni.
3.7. A Nyeremények átadására a K&H Bank Nyertessel egyeztetett személyes ügyfélpontban kerülhet sor, a
Nyertessel előre egyeztett időpontban.
4. A BANK FELELŐSSÉGE
4.1. Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni.
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4.2. A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja.
5. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
5.1. Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok betartásával jár el.
5.2. Az adatkezelés célja az, hogy a Bank az Akciót megszervezze, továbbá, hogy a jelen részvételi
feltételek szerinti nyereményre jogosultak személyét megállapítsa, a Nyerteseket értesítse.
5.3. A Nyertesek személyének megállapítása érdekében a Bank jogos érdekre alapítva a szükséges
mértékben felhasználja a Résztvevő azonosítására szolgáló és elérhetőségi adatait, továbbá az Akció
feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt azonosító és termékadatokat, valamint
tranzakciós adatokat.
A fenti adatkezelés vonatkozásában Önt korlátozás és indoklási kötelezettség nélküli, feltétlen
tiltakozási jog illeti meg a fenti adatkezelés tekintetében.
5.4. A Bank Nyereményre Jogosultak Nyereményről való tájékoztatását az általuk megadott önkéntes
hozzájárulás alapján végzi, a Bank rendszerében fellelhető e-mail cím vagy telefonszám
felhasználásával.
A fenti adatkezekés vonatkozásában pedig Önt megilleti a hozzájárulásának visszavonásához való
joga. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás birtokában végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
5.5. Az adatkezelés ellen a Bank bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H
TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) kifejezheti tiltakozását, illetve a hozzájárulásának
visszavonását. Tiltakozása esetén a Bank az Ön adatait csak a tilalmi lista vezetése céljából fogja
kezelni. Kérelmezheti továbbá a Banktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A hozzájárulás visszavonása, a tiltakozás,
a személyes adatok törlésének, vagy az adatkezelés korlátozásának kérése az Akcióból való kizárást
vonja maga után.
5.6. Az Akcióval kapcsolatos személyes adatok kezelése az Akció befejező időpontjáig, de legfeljebb az
érintett tiltakozásáig, vagy hozzájárulásának visszavonásáig tart. Az akció befejezésnek időpontját
követő napon az Akcióval kapcsolatosan kezelt személyes adatok azonnali hatállyal törlésre kerülnek.
5.7. További információk – különösen a jogok és jogorvoslati lehetőségek, valamint a Társaság és annak
teljesítési segédje, továbbá ezek adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége kapcsán nyújtott
tájékoztatás – kapcsán a Résztvevő a kh.hu/adatvedelem címen elérhető általános adatkezelési
tájékoztatóban tájékozódhat.
6. EGYÉB
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.
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Az Akcióból kizárásra kerülnek azok a Résztvevők, akik az Akció szellemiségével ellentétesen vesznek részt
az Akcióban. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen
e Résztvevőktől.
A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket indokolt esetben, így előre nem látott és el nem
hárítható okok bekövetkezése esetén módosítsa, vagy az Akciót annak bármelyik fázisában lezárja.
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.
Tisztességtelennek minősül minden olyan magatartás, amely a nyerési esélyek növelését tisztességtelen
módon szolgálják.
A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi a https://www.kh.hu/napi-penzugyek/elektronikus-szolgaltatasok/khplusz
internetes oldalon és biztosítja az Akció teljes időtartama alatt.
Budapest, 2021. október 1.
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