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A K&H Bank „K&H Személyi kölcsön és K&H hitelkártyához kapcsolódó kampány”
akciójának részvételi feltételei
A K&H Bank Zrt. „K&H Személyi kölcsön és K&H hitelkártyához kapcsolódó kampány” elnevezéssel
Akciót (a továbbiakban Akció) szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
Az Akció szervezője
K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-4-44; cégjegyzékszám:
01-10-041043, a továbbiakban Bank vagy Szervező).
Az Akció tárgya, érintett termékek és/vagy szolgáltatások:
–
–
–
–

K&H Személyi kölcsön THM értéke: 16,9%-17,6%
K&H Kiemelt személyi kölcsönTHM értéke: 11,3%-13%
K&H Mastercard hitelkártya THM értéke:24,5%-29,6%
K&H Mastercard World Elite hitelkártya THM értéke: 30,4%

Az Akció időtartama:
– az Akció kezdő időpontja: 2022. május 16. 07. óra 00. perc
– az Akció befejező időpontja: 2022. július. 3. 23 óra 59. perc
1. AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐK
1.1.Az Akcióban részvételre jogosultak azon 18. életévüket betöltött természetes személyek (továbbiakban:
Résztvevő vagy Résztvevők), akik az alábbi feltételek mindegyikének maradéktalanul megfelelnek, illetve
azokat teljesítik:
i.

Az akció időszakában – a Bank pozitív hitelbírálatát követően – K&H személyi kölcsön
igénybevételére vonatkozó szerződést kötnek,

ii.

és az akció időszakában rendelkeznek K&H Mastercard hitelkártyával vagy K&H Mastercard
World Elite hitelkártyával,

iii.

vagy az akció időszakában az alább felsorolt hitelkártyák valamelyikére – a Bank pozitív
hitelbírálatát követően – hitelkártya szerződést kötnek
-

iv.

K&H Mastercard hitelkártya
K&H Mastercard World Elite hitelkártya
a Nyertesek megállapításakor a Bank rendszereinek kimutatása alapján a marketingcélú
megkereshetőséghez hozzájárultak és nem tiltakoztak az alapszintű marketingcélú
adatfelhasználás ellen.

Az Igénylési Akcióban kizárólag a főkártyák vesznek részt, társkártya és az arra irányuló szerződés nem
eredményez jogosultságot a 2. pont szerinti jóváírásra.
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Az Akcióban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi feltételekben foglalt
valamennyi feltételt.
2. KEDVEZMÉNYEK ÉS KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG
2.1. Jóváírási akció (Akció I.):
Azon első 1000 Résztvevő, akik a Bank rendszereinek kimutatása alapján megfelelnek az 1-es
pontban felsorolt részvételi feltételeknek 10.000 Ft jóváírást kapnak K&H-nál vezetett élő
hitelkártyaszámlájukra (Jogosult1)
A személyi kölcsön és hitelkártya szerződések időpontjának kimutatására a Bank belső információs
rendszere az irányadó. A szerződéskötések időpontjának azt tekintjük, amikor a hiteltermék szerződés
ügyfél- és banki oldalról is aláírásra és a Bank rendszereiben rögzítésre került. A szerződéskötés
időpontját napi bontásban,óra:perc:másodperc pontossággal vizsgálja a Bank.

A kedvezményezettek megállapításakor a Bank a kampány lejártakor a személyi
kölcsön szerződéskötéseket összegzi, azokat időpont alapján sorrendbe állítja
és a sorbarendezett Résztvevők közül - akik az 1-es pontban felsorolt feltételeknek
is megfelelnek - az első 1000 résztvevő jogosult a jóváírásra.
A Jóváírást a Bank legkésőbb a kampány időszak lejártát követő 4. hét végéig teljesíti.
2.2. Igénylési Akció (Akció II.)
Azok az ügyfelek számára, akik az akció ideje kezdetén még nem rendelkeznek K&H hitelkártyával de
az akció időszaka alatt – a Bank pozitív hitelbírálatát követően - személyi kölcsön szerződést kötnek,
majd ezt követően igényelnek K&H hitelkártyát és –a Bank pozitív hitelbírálatát követően – hitelkártya
szerződést kötnek, elengedjük a főkártya éves kártyadíját az első évre (Jogosult2)
Az első éves díj elengedése, utólagos jóváírással történik, melyet a Bank legkésőbb a kampány
időszak végét követő 4. hét végéig teljesít, amennyiben a kampány időszak végét követő 3. hétig az
ügyfél aktiválja és vagy digitalizálja a K&H hitelkártyáját.
2.3. Egy Résztvevő az Akció I. és Akció II. során maximum egy Jóváírásra jogosult. Amennyiben a
Jóváírás a 2.1. és 2.2. pontban foglaltak szerinti hitelkártyaszámlára nem írható jóvá, a Bank nem
köteles a Jóváírás teljesítését a Jogosult számára ismételten megkísérelni vagy egyéb módon
teljesíteni azt. Ebben az esetben a Jóváírásra jogosultság elveszlik. Ezzel kapcsolatban Szervező
mindennemű felelősséget kizár.
2.4. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre a Banknak nincsen
teljes egészében ráhatása, a Szervező minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan
minden felelősséget kizár a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig.
2.5. A Bank vállalja a Jóváírás Jogosultaknál felmerülő adó és járulék terhek Jogosultak helyetti
megfizetését.
3. A BANK FELELŐSSÉGE
Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni.
A Bank az Akció visszavonásának és az akciós feltételek módosításának jogát fenntartja.
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A Bank nem vállal felelősséget üzemeltetési, informatikai rendszereinek problémáiból eredő esetleges
késedelemmel kapcsolatban.
4. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
Az adatkezelés célja , hogy a Bank az Akciót megszervezze, a fenti feltételek szerinti Nyereményre
jogosultak személyét megállapítsa, a feltételek fennállásáról a Résztvevőket az Akció időtartama alatt
értesítse, illetve a Nyereményről tájékoztassa, továbbá a Nyereményt a Jogosultak részére jóváírja.
A fenti adatkezelés vonatkozásában Önt korlátozás és indoklási kötelezettség nélküli, feltétlen
tiltakozási jog illeti meg.
A Bank Nyertesek Nyereményről való tájékoztatását az általuk megadott önkéntes hozzájárulás
alapján végzi, a Bank rendszerében fellelhető e-mail cím 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.
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. 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.
Az Akcióval kapcsolatos személyes adatok kezelése a Nyertesek megállapításáig, de legfeljebb az
érintett tiltakozásáig, vagy hozzájárulásának visszavonásáig tart. A Nyertesek megállapítását követő
napon az Akcióval kapcsolatosan kezelt személyes adatok azonnali hatállyal törlésre kerülnek.
Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival elsődlegesen a Bankhoz, és annak adatvédelmi
tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11. vagy 1363 Budapest, Pf. 9.) vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel
kapcsolatos jogvitában az illetékes törvényszék jár el.
A Résztvevőket megillető jogokkal, továbbá a Bank adatkezelésével kapcsolatos bővebb tájékoztatást
a https://www.kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban talál,
továbbá személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet a Bank bármely elérhetőségén.
5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
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
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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.
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.
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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 visszaélések, 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, nyereményre való jogosultságot befolyásolja, és
amely magatartás jelentős mértékben, a Bank megítélése szerint hátrányosan tér el az ügyfél
bankszámlanyitásra irányuló szokásaitól, így különösen a számlanyitás, annak megszüntetése, majd
újonnan, az Akciós időszakon belül történő megnyitása.
Budapest, 2022. május 16.
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