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K&H Bank Zrt.
„K&H mobiltárca akció 2017” részvételi feltételek
A K&H Bank Zrt. „K&H mobiltárca akció 2017” elnevezéssel nyereményakciót (a továbbiakban Akció)
szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „K&H mobiltárca akció 2017”
az Akció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-444; cégjegyzékszám: 01-10-041043, továbbiakban Szervező).
az Akcióban részvételre jogosultak (továbbiakban: Résztvevő), akik
 rendelkeznek a K&H Bankkal érvényes lakossági bankszámlaszerződéssel és
 rendelkeznek a K&H Bank által kibocsátott MasterCard vagy Maestro lakossági számlához kapcsolódó
betéti bankkártyával vagy ugyanilyen típusú K&H lakossági hitelkártyával.
 rendelkeznek az elektronikus azonosítású banki szolgáltatások igénybevételére vonatkozó érvényes
szerződéssel, és a fent hivatkozott bankkártyájukat a K&H mobiltárca alkalmazásban digitalizálták, valamint
 a K&H mobiltárcát az Akciós időszakban használják
az Akció időtartama: az Akció 2017. november 15. 00 óra 00 perctől 2017. december 31. 24 óra 00 percig
tart.
Az Akció részletei és a részvételi feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu weboldalon érhetők el.
Az Akcióban való részvétellel a Résztvevő automatikusan tudomásul veszi a jelen Akciós részvételi
feltételekben lefektetett valamennyi feltételt.
I. Akció részvételi feltételei
Az Akcióban azok a Résztvevők vesznek részt, akik az Akció időtartama alatt a K&H mobiltárcával külföldön
vagy belföldön sikeres vásárlási (POS) tranzakciókat hajtanak végre, vásárlásonként minimum 1000 forint
értékben, a K&H mobiltárcában elérhető K&H Mastercard vagy K&H Maestro bankkártyájuk terhére.
Kizárólag a lakossági K&H Mastercard vagy K&H Maestro bankkártyák terhére a K&H mobiltárcán keresztül
végrehajtott vásárlások vesznek részt az Akcióban, a mobiltárcában hozzáférhető vállalkozói K&H Mastercard
vagy K&H Maestro bankkártyával történő vásárlások nem kerülnek figyelembe vételre.
II. Jóváírás
Valamennyi Résztvevő az Akciós időtartama alatt végzett I pont szerinti sikeresen végrehajtott K&H mobiltárca
vásárlások összege után 2% jóváírásra jogosult. A jóváírás összege
- betéti bankkártyával történő vásárlás esetén azon a bankszámlán kerül jóváírásra, amely
bankszámlához a vásárlásra használt betéti bankkártya kibocsátásra került
- hitelkártyával történő vásárlás esetén az ügyfél banknál vezetett K&H Lakossági Bankszámláján
kerül jóváírásra. Amennyiben a Résztvevő több K&H Lakossági Bankszámlával is rendelkezik a Bank a
jóváírást első sorban arra a bankszámlára teljesíti, amelyhez nem kapcsolódik tulajdonostárs. Több

bankszámla esetén a jóváírás arra a bankszámlára történik, amelynek egyenlege az Akciós időtartam
utolsó napján 23:59 perckor a legmagasabb volt. Adott bankszámla vonatkozásában a bankszámlához
kibocsátott betéti bankkártyával történő vásárlások és a hitelkártyával történő vásárlások
összeadódnak.
Közös tulajdonú bankszámla esetén, a bankszámlán a több vásárlást teljesítő tulajdonostárs vásárlása után
járó jóváírások kerülnek kifizetésre.
Minden Résztvevő legfeljebb 5000 Ft jóváírásra jogosult, K&H Lakossági bankszámláinak, illetőleg a
mobiltárca szolgáltatásba bevont bankkártyáinak számától függetlenül. Amennyiben a Résztvevő ugyanazon
bankszámlához kibocsátott több betéti bankkártyával vesz részt az Akcióban, a különböző bankkártyákkal
történő vásárlások összeadódnak.
III. nyeremény:
Egy Résztvevő a IV. pontban szabályozottak szerint nyereményre jogosult.
1 (egy) db Samsung Galaxy S8 okostelefon
A Bank fenntartja a Samsung Galaxy S8 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 nyertes megállapítása
A III. pont szerinti nyereményre jogosult az a Résztvevő, aki az Akció időtartama alatt a legtöbb,
vásárlásonként minimum 1000 forint értékű, K&H mobiltárcával végrehajtott sikeres vásárlást (POS) teljesíti.
Amennyiben több Résztvevő teljesíti a feltételeket, a tranzakciók összértéke az irányadó a nyereményre
jogosultság megállapításánál, azaz a legtöbb sikeres vásárlási tranzakciót végrehajtó Résztvevők közül az
kapja a nyereményt, akinek a K&H mobiltárcával az I. pontban leírt feltétel szerinti végrehajtott vásárlásainak
összértéke a legmagasabb az Akciós időtartam alatt.
A nyeremény nyertesének kiválasztása során a feltételeknek sorrendben a második helyen megfelelő
Résztvevő tartalék nyertesként kerül kiválasztásra, arra az esetre, ha a nyeremény nyertese az V. pontban
megadott határidőig nem jelentkezik a nyereményért.
A nyertes Résztvevő a III. pontban hivatkozott nyereményen túl a II. pontban szabályozottak szerinti jóváírásra
is jogosult.
Az Akció nyerteseinek kiválasztása és értesítésének időpontjai:
Akció időtartama
jóváírás időpontja
2017. november 15. 0:00 – 2017. december 31.
2018. február 28.
24:00
pótnyertes értesítése

nyeremény értesítés kiküldése
2018. február 28.
2018. április 30.

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 5000 forint) ügyfelenként és nem
bankszámlánként értendő. A Bank a II. szabályozottak szerint megállapított bankszámlára teljesíti a jóváírást,
és a jóváírás időpontjára irányadó időszakra vonatkozó bankszámlakivonaton tünteti fel külön tételként. A
jóváírás feltétele, hogy a jóváírás időpontjában az Ügyfél rendelkezzen a Bankkal érvényes lakossági
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bankszámla-szerződéssel. A III. pontban szabályozottak szerinti nyeremény átvételének módjáról, időpontjáról
a Szervező a rendelkezésére álló értesítési címen írásban (tértivevényes levéllel) értesíti a Résztvevőt.
A nyertes Résztvevőnek legkésőbb 2018. március 31-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 2018. április 30-ig postai úton (tértivevényes
levélben) értesít. A tartalék nyertes a nyereményt legkésőbb 2018. május 31-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.
A jóváírásra jogosultak, illetőleg a nyertes megállapítása kapcsán a Szervező nyilvántartása és
számítástechnikai rendszerei az irányadóak.
VI. felelősség kizárás
Az Akcióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget.
A Szervező az Akcióban 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 S8 okostelefon) gyártójával szemben érvényesítheti.
VII. adatkezelési, adatvédelmi szabályok
Az Akcióban való részvétel az I. pontban rögzítetteknek megfelelően automatikus. A Résztvevő az alábbi
elérhetőségek bármelyik kérheti az Akcióban való részvételének megszüntetését.
Az Akcióval kapcsolatos 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.
Adatkezeléssel kapcsolatos kifogása 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.
Az Akció nyerteseként a Résztvevőről a nyeremény átadásakor előzetes hozzájárulása esetén kép-, hang- és
filmfelvétel is készülhet, melynek céljáról, felhasználásáról előzetesen külön tájékoztatást kap.
VII. egyéb rendelkezések
Az Akciós részvételi feltételek 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 Ptk.
685. § b) pont szerinti közeli hozzátartozói.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Akciós részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja, amely utóbbi esetben nyeremények kiosztására nem kerül sor.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Akciós részvételi feltételek
rendelkezéseit, kivéve amennyiben a jelen Akciós részvételi feltételekben írtak szerint a Szervező számára
írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban.

Budapest, 2017. november 14.

K&H Bank Zrt.
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