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A K&H Bank Zrt.
„őszi okoseszközös fizetési használatösztönző kampány”
akciójának részvételi feltételei
A K&H Bank Zrt. „őszi kapcsolódó okoseszközös fizetési használatösztönző 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:
– betétikártya-szolgáltatás
– számlavezetés
– betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön
– betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön
– készpénzfelvétel belföldön
– hitelkártya-szolgáltatás - THM: 26,2% – 29%
– internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás [Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay]
Az Akció időtartama:
– az Akció kezdő időpontja: 2021. november 1. 07. óra 00. perc
– az Akció befejező időpontja: 2021. november 30. 07. óra 00. perc
1. AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐK
Az Akcióban részvételre jogosultak azon 18. életévüket betöltött természetes személyek (továbbiakban:
Résztvevő vagy Résztvevők), akik Akció időtartama alatt legalább 1000 Ft értékben, digitalizált kártyával –
azaz Apple Pay, Google Pay vagy Garmin Pay szolgáltatásokkal történő tranzakciót a legnagyobb
darabszámban végeznek.
Az Akcióban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi feltételekben
lefektetett valamennyi feltételt.
Az Akcióban nem vehetnek részt azok az ügyfelek akik 2021. október 1. 07. óra 00 perc és 2021. október 31.
23. óra 59. perc között K&H okos kényelmi plusz számlacsomag online számlacsomagot nyitottak.
Az Akcióban nem vehetnek részt a Szervezőnek és 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.
2. NYEREMÉNYEK
Azon 1. pont szerinti akcióban résztvevő ügyfeleink, akik 2021. november 1. 07. óra 00. perc és 2021.
november 30. 07. óra 00. perc között legalább 1000 Ft értékben, digitalizált kártyával – azaz Apple Pay, Google
Pay vagy Garmin Pay szolgáltatásokkal történő tranzakciót a legnagyobb darabszámban végeznek, és a
Jogosultak megállapításakor a Bank rendszereinek kimutatása alapján a marketingcélú megkereshetőséghez
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hozzájárultak és nem tiltakoztak az alapszintű marketingcélú adatfelhasználás ellen , részt vesznek a Garmin
Venu 2 okoskészülékekért (a továbbiakban: Nyeremény) zajló játékban. A Bank összesen tizenöt Nyereményt
oszt ki, melyre az a tizenöt ügyfél jogosult, akik
o

teljesítik az 1.-es pontban foglalt feltételeket és

o

a Nyereményre jogosultság megállapításakor az Akciós időszakban K&H lakossági
bankszámlájuk élő.

A vásárlási tranzakciók időpontját napi pontossággal vizsgálja a Bank. Amennyiben több mint tizenöt Résztvevő
lenne jogosult Nyereményre, a Bank azon tizenöt Résztvevő között osztja ki az nyereményt, akik a 2021.
november 1. 07. óra 00. perc és 2021. november 30. 07. óra 00. perc között legalább 1000 Ft értékben, digitalizált
kártyával – azaz Apple Pay, Google Pay vagy Garmin Pay szolgáltatásokkal történő tranzakciót a legnagyobb
darabszámban végeznek.
További azonosság esetén azon Résztvevők részesülnek Nyereményben, akik 2021. november 1. 07. óra 00.
perctől számítva a leghamarabb elérik azt az összesített tranzakció darabszámot, amivel bekerültek tizenöt
legtöbbet és legmagasabb összeget tranzaktáló Résztvevő közé.
-

A Szervező a Nyeremény átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a Résztvevő
megfelel-e a Részvételi feltételek minden rendelkezésének.

-

A Nyeremény másra nem átruházható és nem váltható át készpénzre, illetve egyéb tárgyi nyereményre.

-

A Nyereményre Jogosultak megállapítása 2021. december 6. 07. óra 00. percet követően történik,
legkésőbb 2021. december 13. 23. óra 59 percig.

-

A tranzakciók számának és összegének kimutatására a Bank belső információs rendszere az irányadó.

-

A Nyereményre Jogosultak megállapítását követően a Bank A Nyereményre Jogosultakat e-mailben
értesíti (a továbbiakban: Értesítés).

-

A Nyeremény átvételére a Nyereményre való Jogosultságról történő tájékoztatástól számított 30 napig
van lehetőség, azt követően a Bank a feltételeknek megfelelő másik Nyereményre Jogosultat állapíthat
meg.

-

A Nyeremények átadására a Nyereményre Jogosultak megállapítását követően, a Nyereményre
Jogosulttal egyeztetett K&H személyes ügyfélpontjai egyikében kerülhet sor, előre egyeztett időpontban.

A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét a jogszabályi
keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Nyeremények nem halmozhatók, egy nyertes maximum egy Garmin Venu 2 okoskészülékre jogosult.
A Nyeremények minden esetleges adóvonzatát a Szervező viseli.
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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4. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
Az adatkezelés célja , hogy a Bank az Akciót megszervezze, a fenti feltételek szerinti Nyereményre Jogosultak
személyét megállapítsa, , illetve a Nyereményről tájékoztassa.
A Nyereményre Jogosultak 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.
A Bank Nyereményre Jogosultak Nyereményről való tájékoztatását az általuk megadott önkéntes hozzájárulás
alapján végzi, a Bank rendszerében fellelhető e-mail cím/ 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.
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 Nyereményre jogosultak megállapításáig, de legfeljebb
az érintett tiltakozásáig, vagy hozzájárulásának visszavonásáig tart. A Nyereményre jogosultak 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. ÁLTALÁNOS 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.
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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 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, amely a nyerési esélyek növelését szolgálják, és amely magatartás jelentős mértékben, a Bank
megítélése szerint hátrányosan tér el az ügyfél bankkártyás fizetési, vásárlási szokásaitól, így különösen
nagyobb összegű tranzakció(k) kisebb összegű (pl. minimum 1000 Ft értékű) vásárlási tranzakciókra való
feltördelése, továbbá minden olyan magatartás, amely 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, 2021. 11. 01.
K&H Bank Zrt.
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