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K&H Bank Zrt.
„K&H mobilbank promóció” részvételi feltételek
A K&H Bank Zrt. „K&H mobilbank promóció” elnevezéssel nyereményakciót (a továbbiakban Promóció)
szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
a Promóció megnevezése: „K&H mobilbank promóció”
a Promóció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám:
10195664-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-041043, továbbiakban Szervező).
a Promócióban részvételre jogosultak (továbbiakban: Résztvevő), akik
 a K&H Bankkal olyan érvényes lakossági bankszámlaszerződéssel rendelkeznek, amelyhez a mindenkor
hatályos, a Természetes Személyek számláira, betéteire, pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény
szerint K&H mobilbank szolgáltatás igényelhető, és
 rendelkeznek az elektronikus azonosítású banki szolgáltatások igénybevételére vonatkozó érvényes
szerződéssel, K&H énazonosítóval és ePIN kóddal, valamint
 a K&H mobilbank alkalmazást a Promóciós időszakban aktiválják az első alkalommal
a Promóció időtartama: a Promóció 2016. május 2. 0 óra 0 perctől 2016. július 4. 24 óra 0 percig tart.
A Promóció részletei és a részvételi feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu weboldalon érhetők el.
A Promócióban való részvétellel a Résztvevő automatikusan tudomásul veszi a jelen Promóciós részvételi
feltételekben lefektetett valamennyi feltételt.
I. Promóció részvételi feltételei
A promócióban azok a Résztvevők vesznek részt, akik a Promóció időtartama alatt első alkalommal aktiválják
a K&H mobilbank alkalmazást, és akik az alkalmazás igénybevételével forintátutalást kezdeményeznek és
hagynak jóvá az alkalmazásban bármely, az alkalmazásban elérhető lakossági bankszámlájuk terhére.
Amennyiben a Résztvevő a K&H mobilbankban vállalkozói pénzforgalmi számlákhoz is hozzáfér, ez esetben
kizárólag a lakossági bankszámlákról indított forintátutalások vesznek részt a promócióban.
A Promócióban nem vesznek részt a K&H e-bankban rögzített és a K&H mobilbankban jóváhagyott, illetve a
K&H mobilbankban rögzített és a K&H e-bankban jóváhagyott forintátutalások, valamint a Résztvevő saját
bankszámlái közötti átvezetések.
II. Jóváírás
A Bank a Résztvevők által a promóciós időszakban és az I. pont szerint rögzített és teljesült forintátutalások
2%-át, de legfeljebb ügyfelenként 5.000 forintot jóváír az Ügyfél – a K&H mobilbankban kezdeményezett és ott
jóváhagyott, átutalással érintett – lakossági bankszámláján.

III. nyeremény:
3 (három) db Samsung Galaxy S6 edge okostelefon
A Bank fenntartja a Samsung Galaxy S6 edge okostelefon készülék jellemzőinek (pl. szín, design, teljesítmény,
pontos típus stb.) meghatározásának jogát.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyeremény minden esetleges adóvonzatát a K&H Bank Zrt. viseli.
IV. a nyertesek megállapítása
A Résztvevő a jelen részvételi feltételeknek való teljes körű megfelelés esetén esélyessé válik a
nyereményekre.
 promóciós jóváírásra jogosult: a Promóciós időszakban az I. pontban leírt feltételeket teljesítő Résztvevő.
 III. pont szerinti nyereményre jogosultak: azok a Résztvevők, akiknek a Promóciós időszakban legalább
öt darab, egyenként legalább ezer forint összegű forintátutalása teljesül az I. pontban leírt feltétel szerint, és
az I. pont szerint rögzített bármely forintátutalásnak a K&H mobilbankban történt tranzakció aláírás
időpontja a legközelebb esik a Bank által Közjegyző jelenlétében kiválasztott három időpont
valamelyikéhez. A jogosultság feltétele, hogy a rögzített forintátutalás a promóciós időszak utolsó napjáig
könyvelésre kerüljön. A K&H mobilbankban történő csoportos tranzakció aláírás keretében jóváhagyott
forintátutalások külön tranzakciónak számítanak a Promócióban elvárt legalább öt darab forintátutalás
tekintetében, és ezek tranzakció aláírásának időpontja azonos. Egy Résztvevő egy nyereményre jogosult.
Amennyiben a forintátutalás aláírásának időpontja alapján ugyanazon Résztvevő válna jogosulttá több
nyereményre, akkor a Résztvevők közül a feltételeket teljesítő következő Résztvevő kapja meg a
nyereményt. Amennyiben több Résztvevő azonos időpontban teljesíti a feltételeket, a tranzakciók
darabszáma az irányadó a nyereményre jogosultság megállapításánál, azaz a forintátutalást aláíró
Résztvevők közül az kapja a nyereményt, akinek összességében több, az I. pontban leírt feltétel szerinti
forint átutalása teljesült a Promóciós időszakban.
o A nyeremény nyertesének kiválasztása során a feltételeknek sorrendben a második helyen megfelelő
Résztvevők tartalék nyertesként kerülnek kiválasztásra, arra az esetre, ha a nyeremény nyertese a V.
pontban megadott határidőig nem jelentkezik a nyereményért.
Egy Résztvevő a Promóciós időszak alatt, a feltételek teljesítése esetén jogosult a forintátutalásai összege
alapján megállapított összegű jóváírásra, valamint emellett megnyerhet 1 db nyereményt a Samsung Galaxy
S6 edge okostelefonok közül.
A nyertes kiválasztása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az irányadóak.
Promóciós periódus nyerteseinek kiválasztása és értesítésének időpontjai:
promóciós periódus időtartama
jóváírás időpontja
nyeremény értesítés kiküldése
2016. május 2. 0:00 – 2016. július 4. 24:00
2016. augusztus 15.
2016. augusztus 15.
pótnyertes(ek)
2016. október 15.
A nyertesek személye a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. szám alatt kerül megállapításra.
V. a nyeremény átvételének és a jóváírás feltételei
Amennyiben az Ügyfél több bankszámlával rendelkezik, a jóváírás (2%, max 5.000 Ft) Ügyfelenként és nem
bankszámlánként értendő. A Bank a Promócióval érintett bankszámlák egyikére teljesíti a jóváírást, és az adott
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időszakra vonatkozó bankszámlakivonatán tünteti fel külön tételként. A jóváírás feltétele továbbá, hogy a
jóváírás időpontjában az Ügyfél rendelkezzen a Bankkal érvényes lakossági bankszámla-szerződéssel. A
nyeremény átvételének módjáról, időpontjáról a Szervező a rendelkezésére álló értesítési címen írásban
(tértivevényes levéllel) értesíti a Résztvevőt.
A nyertes Résztvevőnek legkésőbb 2016. szeptember 30-ig jelentkeznie kell a Szervező nyertes értesítő
levelében megadott elérhetőségein az okostelefon átvétele céljából, ellenkező esetben a nyereménytől elesik,
és helyette tartalék nyertes kerül kijelölésre, akit a Szervező legkésőbb 2016. október 15-ig postai úton
(tértivevényes levélben) értesít. A tartalék nyertes a nyereményt legkésőbb 2016. november 30-ig veheti át.
A nyeremény átvételére a nyertes Résztvevő által személyesen, az előzetesen egyeztetett K&H bankfiókban
kerül sor. A nyeremény átvétele személyazonosságot igazoló irat bemutatása mellett, átvételi elismervény
ellenében történik.
A nyeremény átvételével (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) és
felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek a nyertest terhelik.
A Szervezőt a nyeremények átadásán kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan (pl. a
nyeremény átvételével kapcsolatos költségek, nyeremények házhozszállítási költsége stb.) nem terheli.
VI. felelősség kizárás
A Promócióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget.
A Szervező a Promócióban való részvétel során kizár minden felelősséget a postai kézbesítés során
keletkezett késésekért, károkért és bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért, továbbá a nyeremény esetleges
technikai hibáiból, sérüléséből, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő károkért vagy az ahhoz kapcsolódó
költségekért, és károkért.
Az ajándékok tekintetében a minőségi felelősség kapcsán a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között
nyeremény (Samsung Galaxy S6 edge okostelefon) gyártójával szemben érvényesítheti.
VII. adatkezelési, adatvédelmi szabályok
A Promócióban való részvétel az 1. pontban rögzítetteknek megfelelően automatikus. Az adatkezelések során
a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
A Résztvevőnek bármikor joga van ingyenesen és indokolás nélkül tájékoztatást kérni – a K&H Bank Zrt. 1851
Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt. 24 órás telefonos ügyfélszolgálatán, a K&H TeleCenteren keresztül, a
(06 1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámon – személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését, valamint 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 felelőséhez vagy bírósághoz
fordulhat.
A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 00465.
A Bank közreműködő adatkezelője és adatfeldolgozója a KBC Group Magyarországi Fióktelepe (1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 9.).
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A Szervező a Résztvevők személyes adatait az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a vonatkozó ágazati és az adatkezelésre vonatkozó
speciális jogszabályok szerint kezeli.
A Bank egyes marketing kampányaihoz külső, szakértő közreműködőt vesz igénybe. A közreműködő az
adatkezelési követelmények érvényesítését szerződésben garantálja.
A promóció nyerteseként a Résztvevőről a nyeremény átadásakor kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet,
melynek céljáról, felhasználásáról előzetesen külön tájékoztatást kap, illetve amelyhez előzetesen
beleegyezését adhatja.
VII. egyéb rendelkezések
A Promóciós részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Promócióban nem vehetnek részt a K&H Csoport tagjainak, valamint a KBC magyarországi
leányvállalatainak alkalmazottai és tisztségviselői, az akcióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá
az előbbiek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685. § b) pont szerint.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciós részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy a
Játékot visszavonja, amely utóbbi esetben nyeremények kiosztására nem kerül sor.
A Promócióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Promóciós részvételi feltételek
rendelkezéseit, kivéve amennyiben a jelen Promóciós részvételi feltételekben írtak szerint a Szervező számára
írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni a Promócióban.
Budapest, 2016. május 2.

K&H Bank Zrt.
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