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A K&H Bank Zrt.
„K&H lakossági ajánlóprogram” akciójának részvételi feltételei
(a továbbiakban: Részvételi Feltételek)
A K&H Bank Zrt. „K&H lakossági ajánlóprogram” elnevezéssel akciót (a továbbiakban: Akció) szervez
és hirdet meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „K&H lakossági ajánlóprogram”
az Akció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám:
10195664-4- 44; cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban: Szervező vagy Bank).
az Akció időtartama: 2022. szeptember 19. – 2022. december 31.

I.

Az Akcióban részvételre jogosultak

-

ajánlóként (a továbbiakban: Ajánló) azon K&H lakossági ügyfelek, akik rendelkeznek forintban
vezetett K&H Lakossági Bankszámlával vagy K&H Privát Banki Forintszámlával.

-

ajánlottként (a továbbiakban: Ajánlott) azon 18 év feletti magánszemélyek, akik az Akció kezdő
időpontját megelőző 18 hónapban nem rendelkeztek K&H Lakossági Bankszámlával vagy K&H
Privát Banki Forintszámlával, és az Akció keretében „K&H kényelmi plusz számlacsomag online” számlacsomagot nyitnak a számlacsomagra irányuló szerződés megkötésének feltételei
szerint.

Az Akcióban nem vehetnek részt a Szervezőnek és leányvállalatainak, e vállalatcsoport további
tagjainak alkalmazottai, munkavállalói, továbbá a K&H Bankkal lakossági számlaközvetítésre érvényes
megbízási szerződésben álló partnerei és azok alvállalkozói, munkavállalói, illetve akik egyéb jogcímen
juttatást kapnak a Banktól ügyfélszerzéssel kapcsolatban.
II.

Az Akcióban történő részvétel módja

Az Akció keretében az Ajánló ajánlja maximum 3 általa választott partnerének (Ajánlott) a K&H
számlanyitás applikációt, és a Bank „K&H kényelmi plusz számlacsomag – online” számlacsomagját.
III.

A K&H lakossági ajánlóprogram működése

1. az Ajánlónak a kh.hu/ajanlas oldalon generálható egyedi ajánlólinket kell elküldenie az Ajánlott
számára az általa választott módon
2. az Ajánlottnak a kapott ajánlólinken keresztül kell megadnia a saját mobilszámát. Amennyiben
egy Ajánlott több ajánlólinken is megadja a mobilszámát, a Jogosultak megállapításakor csak
az az Ajánló fog számítani, akinek a linkjére először regisztrálta a mobilszámát.
3. Az Ajánlottnak „K&H kényelmi plusz számlacsomag – online” számlacsomagot kell nyitnia a
Részvételi Feltételekben írtak szerint, és a számlanyitási folyamatban ugyanazt a
mobilszámot kell megadnia, amelyet a 2-es pontban regisztrált.
4. További feltétel, hogy az Ajánlottnak a jogosultság megállapításakor élő
a. K&H bankszámlájára a számlanyitást követő hónap végéig minimum 70.000 forint
jóváírás érkezik
b. K&H bankszámlájához tartozó K&H betéti bankkártyát legalább 5 alkalommal vásárlási
tranzakcióra (online vagy offline POS) használja a kártyatulajdonos, vásárlásonként
minimum 1000 forint értékben a számlanyitást követő hónap végéig.
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5. Az Ajánló és az Ajánlott is hozzájárult az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.
A fenti feltételek határidőn belüli és maradéktalan teljesítése esetén az Ajánló és az Ajánlott is
10.000 forint jóváírásban részesül a számlanyitást követő 2. hónap végéig. (továbbiakban:
Jóváírás)
IV.

A Jóváírásra jogosultak körének megállapítása

Egy Ajánló az Akció időtartama alatt, a III-as pont szerinti feltételek maradéktalan és határidőn belüli
teljesítése esetén legfeljebb 3 alkalommal, egy-egy Ajánlott által nyitott K&H kényelmi számlacsomag
online számlacsomag vonatkozásában jogosult a Jóváírásra. Az ezen felüli sikeres Ajánlások
Jóváírásra nem jogosítanak az Ajánló vonatkozásában, az Ajánlottak viszont a III-as pont szerinti
feltételek maradéktalan és határidőn belüli teljesítése esetén ebben az esetben is jogosultak a
jóváírásra.
A jóváírásra jogosultak meghatározása során a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai
rendszerei az irányadóak.
V.

A Jóváírás határideje

A Jóváírást a Bank a feltételek határidőn belüli maradéktalan teljesítését követő naptári hónap végéig
teljesíti
-

az Ajánló esetén az Ajánló forintban vezetett K&H Lakossági Bankszámláján vagy K&H Privát
Banki Forintszámláján.
az Ajánlott esetén a III-as pont szerint nyitott K&H bankszámlán*.

*amennyiben a Jóváírásra jogosult Ajánlott a III-as pont szerint nyitott K&H számlacsomagról a
Jóváírásra jogosultak megállapításáig egy másik típusú K&H számlacsomagra váltott, a Jóváírásra
jogosultság nem vész el.
VI.

Adatkezelési, adatvédelmi szabályok:

A „K&H lakossági ajánlóprogram” akciójának adatkezeléssel kapcsolatos részletes információiért
tekintse meg az adatkezelési tájékoztatót.

Egyéb rendelkezések:
Az Akció Részvételi Feltételei a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek
kialakításra.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi Feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az
Akciót – indoklás nélkül – visszavonja. Az Akció visszavonása esetén kizárólag a visszavonásig vagy –
amennyiben a Bank a visszavonás alkalmával külön záróidőpontot határoz meg – a meghirdetett
záróidőpontig történő sikeres számlanyitások jogosítanak Jóváírásra.
Az Akcióban résztvevők az Akcióban való részvétellel minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen
Részvételi Feltételek rendelkezéseit. Az Akcióban részt vevők elfogadják továbbá, hogy a Jutalomra
való jogosultság meghatározása szempontjából a Bank nyilvántartásainak tartalma az irányadó.
Az Akcióban szereplő számla termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit a vonatkozó
ügyfélszerződés, a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános
Szerződési Feltételei, a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az
Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a K&H mobilinfo
szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei, az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény
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vállalati ügyfelek részére tartalmazza, melyek megtekinthetőek a www.kh.hu internetes oldalon és
bankfiókjainkban. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja.
Budapest, 2022. 09. 16.
K&H Bank Zrt.

