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K&H Bank Zrt.
„K&H mobilbank tavaszi pénz visszatérítési akció” részvételi feltételek
A K&H Bank Zrt. „K&H mobilbank pénz visszatérítési akció” elnevezéssel akciót (a továbbiakban Akció)
szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „K&H mobilbank pénz visszatérítési akció”
az Akció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-444; cégjegyzékszám: 01-10-041043, továbbiakban Szervező vagy Bank).
az Akcióban 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 az Akciós időszakban aktiválják az első alkalommal
az Akció időtartama: az Akciós 2017. május 2. 0 óra 0 perctől 2017. június 15. 24 óra 0 percig tart.
I. Akció részvételi feltételei
Az Akcióban azok a Résztvevők vesznek részt, akik az Akció 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 az Akcióban.
Az Akcióban 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 az akciós 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. A jóváírást a Bank legkésőbb 2017. július 30-áig
teljesíti.
V. a jóváírás feltételei
Amennyiben az Ügyfél több bankszámlával rendelkezik, a jóváírás (2%, max 5.000 Ft) Ügyfelenként és nem
bankszámlánként értendő. A Bank az Akcióval érintett bankszámlák egyikére teljesíti a jóváírást, és az adott
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 jóváírásra jogosultak kiválasztása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az
irányadóak.

VI. felelősség kizárás
Az Akcióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget.
VII. adatkezelési, adatvédelmi szabályok
Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el. Az adatkezelésben azok vesznek
részt, akik érvényes lakossági bankszámlaszerződéssel rendelkeznek, rendelkeznek az elektronikus
azonosítású banki szolgáltatások igénybevételére vonatkozó érvényes szerződéssel, K&H énazonosítóval és
ePIN kóddal, valamint a K&H mobilbank alkalmazást az Akciós időszakban aktiválják az első alkalommal.
Jelen adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Szervező a jelen Akciót megszervezze, a feltételek
fennállásáról a Résztvevőket az Akció időtartama alatt értesítse, a fenti feltételek szerinti jóváírásra jogosultak
személyét megállapítsa, illetve a jóváírást teljesítse, az adatok más célból nem kerülnek felhasználásra. Az
adatkezelés a jóváírást követő 90 nappal szűnik meg, ezt követően Bank a kizárólag Akcióval kapcsolatos
személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt törli.
A Résztevőknek bármikor joga van ingyenesen és indoklás nélkül tájékoztatást kérni - a K&H Bank Zrt. 1851
Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt. 24 órás telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleCenteren keresztül, a (06
1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon – személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését, kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait
közvetlenül ajánlja fel, továbbá tiltakozhat jelen kampányban való részvétele és adatainak e célból való
kezelése ellen. Tiltakozás esetén a Bank a Résztvevő adatainak az Akcióban való részvétel érdekében való
kezelését megszünteti.
Adatkezeléssel kapcsolatos kifogás esetén a Résztvevő a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Bank adatkezelési
nyilvántartási azonosító száma: 00465.
A Bank adatkezelésével kapcsolatban tájékozódhat a www.kh.hu oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóból,
az Üzletszabályzat 4. pontjából, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban a 2011. évi
CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló rendelkezéseiből.
VII. egyéb rendelkezések
Az Akció részvételi feltételei a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
Az Akcióban 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 Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja,
amely utóbbi esetben a jóváírásra nem kerül sor.
Az Akció részletei és a jelen Részvételi feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu weboldalon érhetők el.
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.
Budapest, 2017. május 2.
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