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K&H Bank Zrt.
„K&H fizess a mobiloddal vagy bankkártyáddal” részvételi feltételek A K&H Bank Zrt. „K&H fizess a mobiloddal vagy bankkártyáddal” elnevezéssel akciót (a továbbiakban
Akció) szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „K&H fizess a mobiloddal vagy bankkártyáddal”
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 jogosult (továbbiakban: Résztvevő), aki
 16. életévét betöltötte,
 az Akció időtartama alatt K&H ifjúsági számlacsomagot, valamint K&H Maestro / K&H Mastercard
érintő bankkártyát igényel, arra vonatkozóan szerződést köt, és nem rendelkezik 2018. július 2. napját
megelőzően a K&H Banknál megnyitott lakossági bankszámlával,
 aktiválja a bankkártyáját,
 rendelkezik érvényes e-bank szerződéssel, letölti és aktiválja a K&H mobilbank alkalmazást,
 regisztrál az Akció regisztrációs felületén (www.kh.hu/ifjusagimozi) az Akció időtartama alatt. A
regisztrációhoz szükséges adatok: teljes név, e-mail cím, telefonos elérhetőség, az újonnan igényelt
K&H ifjúsági bankszámla GIRO számlaszáma
Minden Résztvevő egyszer regisztrálhat a megadott regisztrációs felületen.
az Akció időtartama: az Akció 2018. július 2. 00 óra 00 perctől 2018. szeptember 15. 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 Részvételi feltételekben
lefektetett valamennyi feltételt.
I. Nyereményre jogosultak
Nyereményre azok a Résztvevők jogosultak, akik az Akció időtartama alatt az újonnan igényelt lakossági K&H
Maestro vagy Mastercard bankkártyájával vagy annak digitalizálásával K&H Mobiltárcával, külföldön vagy
belföldön, legalább 4 darab sikeres vásárlási (POS) tranzakciót hajt végre.
Egy Résztvevő az Akció időszaka alatt, a feltételek maradéktalan teljesítése esetén egy alkalommal, egyetlen
K&H ifjúsági bankszámla vonatkozásában jogosult nyereményre.
A mobiltárcában hozzáférhető vállalkozói K&H Mastercard vagy K&H Maestro bankkártyával történő
vásárlások nem kerülnek figyelembe vételre.
Közös tulajdonú bankszámla esetén, a bankszámlán a több vásárlást teljesítő tulajdonostárs vásárlásai
kerülnek figyelembe vételre a feltétel teljesítéséhez.
Amennyiben a Résztvevő ugyanazon bankszámlához kibocsátott több betéti bankkártyával vesz részt az
Akcióban, a különböző bankkártyákkal történő vásárlások összeadódnak.

Az Akcióba nem számítanak bele a papíralapú (imprinter) elfogadói környezeten, interneten, ATM-en, valamint
levélben/telefonon (MO/TO) végrehajtott vásárlási tranzakciók.
Az Akcióban az Akció időtartama alatt elszámolt (könyvelésre került), kiegyenlített vásárlási tranzakciók (POS)
vesznek részt.
II. Nyeremény
A Bank a jogosult Résztvevő számára egy darab két személyre, 2D vetítésre szóló Cinema City mozijegyet
ajándékoz.
III. Nyeremény átadása
A nyeremény átvételére jogosító kuponkódot a Szervező e-mail-ben küldi meg a Jogosultak számára a
Jogosult által a regisztrációs felületen megadott e-mail címére.
A Szervező 2 alkalommal teljesíti a kiküldést:
2018. augusztus 31-ig azok számára, akik 2018. augusztus 15-ig teljesítik a jogosultság feltételeit,
2018. szeptember 30-ig azok számára, akik 2018. szeptember 15-ig teljesítik a feltételeket.
A nyereményre jogosultak megállapítása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei
az irányadóak.
IV. 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 (pl.
bankkártya vagy a kártyához tartozó PIN-kód késedelmes kézbesítése) keletkezett késedelemért, károkért és
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért. Amennyiben a Bank a nyereményre jogosultaknak a
nyereményeket nem tudja elküldeni elektronikusan az ügyfél e-mail címére, a Bank nem köteles az elküldést
újra megkísérelni, illetve a nyereményt postára adni.
V. adatkezelési, adatvédelmi szabályok
Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
Az adatkezelés a Résztvevő az Akció regisztrációs felületén való regisztrációjával kezdődik és a nyereményre
jogosultak személyének megállapítása, illetve a nyeremény megküldését követő 180 nap elteltével ér véget. Az
adatkezelés jogalapja a regisztráció során megadott hozzájárulás.
Jelen adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Szervező a jelen Akciót megszervezze, segítséget nyújtson
az Akcióban való részvétel rögzítésében, a fenti feltételek szerinti nyereményre jogosultak személyét
megállapítsa, Résztvevőket az Akció időtartama alatt értesítse, illetve a nyereményükről tájékoztassa, illetve a
nyereményeket átadja,. Az adatkezelés megszűntét követően a Bank kizárólag az Akcióval kapcsolatos
személyes adatokat - melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt - törli.
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A fenti célok elérése érdekében a Szervező a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő regisztráció
során megadott adatait, az Akció feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt azonosító és
termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat.
A Szervező bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett nyilatkozattal,
valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) a Résztvevő visszavonhatja a
regisztrációval megadott,személyes adatai Akcióval kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulását;
kérelmezheti továbbá a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása az Akcióból való kizárást vonja magával.
További információ a Résztvevőt megillető jogokról a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában a
kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található, további információ a Szervező adatvédelmi tisztviselőjétől
kérhető.
Résztvevő adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
VI. 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
annak befejező időpontja előtt lezárja.
Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy a jelen Akciót visszavonja, ez esetben nyeremények kiosztására
nem kerül sor.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Akciós részvételi feltételek
rendelkezéseit, kivéve amennyiben a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az
Akcióban.
Budapest, 2018. július 2.

K&H Bank Zrt.
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