apró betűk helyett - amit a K&H mobilbank promócióról tudni érdemes

Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás
előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik ki. A termék megvásárlásának vagy a szolgáltatás igénybevételének
lehetnek olyan feltételei is, amelyek ugyan olvashatóak a termékleírásban, de nem szembetűnőek, esetleg
csak a nehezen érthető jogi szövegben, a leírás végén van rájuk utalás.
A K&H Bank azért készítette ezt a tájékoztató anyagot, hogy segítsen Önnek kérdések és válaszok
formájában érthetőbbé tenni a fontosabb tudnivalókat a K&H mobilbank promócióval kapcsolatban.
miről szól a K&H mobilbank promóció?
Töltse le és aktiválja a K&H mobilbank alkalmazást a Google Play vagy App Store áruházból 2016. május
2. és július 4. között. Az ezen időszak alatt a mobilbankból indított, aláírt és ténylegesen teljesült
forintátutalásai 2%-át, maximum 5000 forintot jóváírunk a bankszámláján.
Emellett egyike lehet azon három szerencsésnek is, akik Samsung Galaxy S6 edge okostelefont
nyerhetnek! 2016. május 2. és július 4. közötti időszakra előzetesen, közjegyző jelenléte előtt,
kiválasztottunk három időpontot. Ha legalább öt, egyenként legalább ezer forint összegű, teljesült átutalása
közül bármelyiknek a tranzakció aláírás dátuma a legközelebb esik a három időpont valamelyikéhez, Ön
viheti haza a három okostelefon egyikét!
melyek a Promócióban való részvétel feltételei?
a Promócióban való részvételre Ön is jogosult, ha
 rendelkezik a K&H Bankkal olyan érvényes lakossági bankszámlaszerződéssel, amelyhez K&H
mobilbank szolgáltatás igényelhető, és
 rendelkezik az elektronikus azonosítású banki szolgáltatások igénybevételére vonatkozó érvényes
szerződéssel, K&H énazonosítóval és ePIN kóddal, valamint
 a K&H mobilbank alkalmazást a Promóciós időszakban aktiválja első alkalommal
A promócióban úgy vehet részt, ha a Promóció időtartama alatt első alkalommal aktiválja a K&H mobilbank
alkalmazást, és ha az alkalmazás igénybevételével forintátutalást kezdeményez és hagy jóvá
mobilbankban bármely, az alkalmazásban elérhető lakossági bankszámlája terhére. A Promócióban nem
vesznek részt az Ön saját bankszámlái közötti átvezetések.
mi a Promóció időtartama?
A Promóció 2016. május 2. 0 óra 0 perctől 2016. július 4. 24 óra 0 percig tart.
mit jelent a jóváírás?
A Bank a promóciós időszakban rögzített és teljesült forintátutalásai 2%-át, de legfeljebb ügyfelenként
5.000 forintot jóváír – a K&H mobilbankban kezdeményezett és ott jóváhagyott, átutalással érintett –
lakossági bankszámláján.
Amennyiben több bankszámlával is rendelkezik, a jóváírás (2%, maximum 5000 Ft)
ügyfelenként, és nem bankszámlánként értendő.

A Bank a Promócióval érintett bankszámlája egyikére teljesíti a jóváírást, és az adott
időszakra vonatkozó bankszámlakivonaton tünteti fel külön tételként. A jóváírás
feltétele továbbá, hogy a jóváírás időpontjában is rendelkezzen a Bankkal érvényes
lakossági bankszámla-szerződéssel.
mi a nyeremény?
A jóváíráson felül megnyerheti a három Samsung Galaxy S6 edge okostelefon egyikét, ha a Promóciós
időszakban legalább öt darab, egyenként legalább ezer forint összegű forintátutalása teljesül a fentiek
szerint, és a fentiek szerint rögzített bármely forintátutalásának a K&H mobilbankban történt tranzakció
aláírási időpontja a legközelebb esik a Bank által, közjegyző jelenlétében kiválasztott, három időpont
valamelyikéhez.
A rögzített forintátutalásnak a promóciós időszak utolsó napjáig könyvelésre kell kerülnie. 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.
hogyan értesülhet a nyeremény átvételéről?
A nyeremény átvételének módjáról, időpontjáról a Banknál bejelentett értesítési címen írásban
(tértivevényes levéllel) értesítjük.
melyek a K&H mobilbank legfontosabb funkciói?
 forintátutalást indíthat bármely tetszőleges bankszámlára
 a gyakran használt bankszámlákat, például családtagok, közüzemi szolgáltatók számlaszámait
elmentheti partnerként
 az éppen aktuális költéseihez beállíthatja bankkártyájához kapcsolódó napi limitjeit, így maximális
biztonságban tudhatja bankszámláját
 megkeresheti az Önhöz legközelebbi K&H automatát vagy bankfiókot
miért biztonságos és kényelmes a K&H mobilbank alkalmazás?
A K&H mobilbank alkalmazásba épített mobil-token a hazai piacon egyedülálló kétfaktoros biztonsági
azonosítóval védett. Amennyiben telefonja kikerül a birtokából vagy tulajdonából, az alkalmazás az mPIN
kód ismerete nélkül nem lesz igénybe vehető; az mPIN kód pedig a készülék birtoklása nélkül, más
eszközön nem lesz használható.
Büszkén javasoljuk, hogy tekintse meg a K&H mobilbank alkalmazást használó ügyfeleink értékelését a
webáruházakban!
Töltse le most az alkalmazást!

