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A K&H Bank Zrt.
„K&H SZÉP Kártyája mellé most akár 15 000 forintot is kaphat!” Akciójának részvételi feltételei
A K&H Bank Zrt. „K&H SZÉP Kártyája mellé most akár 15 000 forintot is kaphat!” elnevezéssel Akciót (a
továbbiakban Akció) szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „K&H SZÉP Kártyája mellé most akár 15 000 forintot is kaphat!”
az Akció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-444; cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban Szervező).
az Akcióban részvételre jogosultak (továbbiakban: Résztvevő), akik
- aláírják a K&H SZÉP Kártya szolgáltatásra vonatkozó átszerződési ajánlatot 2018. november 30-i
hatállyal,
- 2018. szeptember 7. és november 30. között nyitnak K&H lakossági bankszámlát,
- 2018. szeptember 7-ét megelőzően nem rendelkeztek forintban vezetett K&H lakossági
bankszámlával,
- K&H márkacsoport szintű marketing hozzájáruló nyilatkozatot adnak,
- megadnak legalább egy mobilszámot és egy elektronikus levelezési elérhetőséget,
- teljesítik a IV. pontban szereplő jutalomcsomagok valamelyikének feltételeit
- a jutalmak jóváírásának időpontjában él az Akcióban résztvevő K&H lakossági bankszámlájuk.
az Akcióhoz kapcsolódó időpontok:
-

az Akcióban résztvevők számlanyitásának (szerződéskötés) legkésőbbi időpontja: 2018. november 30.
a Szervező a jutalomcsomagok feltételeinek teljesítését 2019. január 31.-i állapot szerint vizsgálja
a jutalmak jóváírása a Résztvevők Akcióban szereplő bankszámláin: 2019. február 14.

Az Akció részletei és a jelen Részvételi feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu/szepkartyainfo
weboldalon érhetőek el.
Az Akcióban való részvétellel a Résztvevő automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi
feltételekben lefektetett valamennyi feltételt.
I. az Akcióban résztvevő K&H lakossági bankszámlák:
Az Akcióban résztvevő K&H lakossági bankszámlák: minden lakossági bankszámla, amely a következő
számlacsomagok valamelyikében került újonnan megnyitásra az Akció időszaka alatt:
- K&H minimum plusz számlacsomag
- K&H bővített plusz számlacsomag
- K&H kényelmi plusz számlacsomag
- K&H prémium számlacsomag

II. a jutalom:
Extra jóváírás: a teljesített jutalomcsomagok után járó jutalmak összege. A jutalomcsomagok:
„kényelmes” – 4 000 forint
„biztonságos” – 6 000 forint
„tudatos” – 5 000 forint
A jóváírás maximum összege Résztvevőnként maximum 15 000 forint, amire az a Résztvevő válik jogosulttá,
aki mindhárom jutalomcsomag feltételeit maradéktalanul teljesíti.
A jutalom minden esetleges adóvonzatát a Szervező viseli.
III. a jóváírásra jogosultak köre:
Az egyes jutalomcsomagok feltételeit maradéktalanul teljesítő Résztvevők jogosulttá válnak az adott
jutalomcsomag után járó jutalomra.
IV. a jóváírásra jogosultak megállapítása:
Az extra jóváírást azon Résztvevők körében ítéljük meg, akik legalább egy jutalomcsomag feltételeit
maradéktalanul teljesítették, valamint mindenben megfelelnek a jelen Részvételi feltételeknek. A
jutalomcsomagokon belül megszabott feltételek részteljesítése esetén nem jár tört jutalom.
A „kényelmes” jutalomcsomag feltételei:
a Résztvevő az Akcióban résztvevő K&H bankszámlájára a számlanyitást követő második hónap
folyamán érkezett maximum három részletben minimum a 2018-ban érvényes minimálbérnek
megfelelő jövedelemátutalás (91 770 forint)
a Résztvevő az Akcióban résztvevő K&H bankszámlájához igényel K&H kiegészítő életbiztosítást és
fenntartja azt legalább a számlanyitást követő második hónap végéig, vagy a Résztvevő rendelkezik
K&H családi életbiztosítással a számlanyitást követő második hónap végén
a Résztvevő igényel K&H lakossági e-bank szolgáltatást és K&H mobilbank szolgáltatást, legalább
egyszer belép a K&H lakossági e-bankba mobil-token azonosítással és legalább egyszer belép a K&H
mobilbankba, és a szolgáltatásra irányuló szerződést fenntartja legalább a számlanyitást követő
második hónap végéig
a Résztvevő az Akcióban résztvevő K&H bankszámláján legalább egy csoportos beszedési megbízást
rögzít és fenntartja azt a számlanyitást követő második hónap végéig
A „biztonságos” jutalomcsomag feltételei:
a Résztvevő az Akcióban résztvevő K&H bankszámlájára a számlanyitást követő második hónap
folyamán érkezett, maximum három részletben, minimum a 2018-ban érvényes minimálbérnek
megfelelő jövedelemátutalás (91 770 forint)
a Résztvevő az Akcióban résztvevő K&H bankszámlájára igényel K&H induló hitelkeretet vagy K&H
folyószámlahitelt, ami legkésőbb a számlanyitást követő második hónap végéig jóváhagyásra és
beállításra kerül. A Szervező a folyószámla-hitelkeretet pozitív hitelbírálat esetén hagyja jóvá
A „tudatos” jutalomcsomag feltételei:
a Résztvevő az Akcióban résztvevő K&H bankszámlájára a számlanyitást követő második hónap
folyamán érkezett maximum három részletben minimum a 2018-ban érvényes minimálbérnek
megfelelő jövedelemátutalás (91 770 forint)
a Résztvevő K&H World Mastercard plusz érintő hitelkártyát, K&H Mastercard érintő hitelkártyát vagy
K&H VISA Classic hitelkártyát igényel, ami legkésőbb a számlanyitást követő második hónap végéig
jóváhagyásra és aktiválásra kerül. A Szervező a hitelkártyát pozitív hitelbírálat esetén hagyja jóvá.
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-

a Résztvevő K&H tervező megtakarítási számlát nyit és fenntartja azt a számlanyitást követő második
hónap végéig. Az Akcióban résztvevő K&H bankszámlájáról rendszeres átvezetést rögzít K&H tervező
megtakarítási számlájára a számlanyitást követő második hónap végéig. Vagy rendszeres
megtakarítási életbiztosítást köt a számlanyitást követő második hónap végéig

Egy Résztvevő az Akció időszaka alatt, adott jutalomcsomag feltételeinek teljesítése esetén egy alkalommal,
egyetlen K&H lakossági bankszámla vonatkozásában jogosult az extra jóváírásra.
A jóváírásra jogosultak kiválasztása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az
irányadóak.
Jelen Akció keretében jövedelem átutalásnak minősül bármely forintátutalásként a K&H lakossági
bankszámlára beérkező:
 munkabér/fizetés
 nyugdíj
 életjáradék
 családi pótlék
 gyed
 gyes
 táppénz
 megbízási díj
 ösztöndíj
 rokkantellátás
V. a jóváírás feltételei:
A Szervező az extra jóváírást egy összegben írja jóvá az ügyfél azon K&H lakossági bankszámláján, amelyre
az Akció időszakában az Akció feltételeiben foglalt jövedelem átutalás érkezett.
VI. a felelősség kizárása:
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.
VII. adatkezelési, adatvédelmi szabályok:
Az adatkezelések során a Szervező a hitelintézeti törvény (Hpt.), az EU általános adatvédelmi rendelete
(GDPR), az adatvédelmi törvény (Infotv.) és egyéb hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
Az adatkezelés a fentiek szerint a feltételek teljesítésének a vizsgálatával kezdődik és a jóváírásra jogosultak
személyének megállapítása, illetve a részükre teljesített jóváírás teljesítését követő 90 nap elteltével ér véget.
Az adatkezelés jogalapja a Szervező jogos érdeke.
A személyes adatokat harmadik személyek részére – megfelelő jogalap hiányában – a Szervező nem adja ki.
Az adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Szervező az Akciót megszervezze, az Akcióról tájékoztatást
nyújtson, a fenti feltételek szerinti jóváírásra jogosultak személyét megállapítsa, a feltételek fennállásáról a
Résztvevőket az Akció időtartama alatt értesítse, illetve jutalmukról tájékoztassa, továbbá a jutalomként
meghatározott jóváírást teljesítse.
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Az adatkezelés megszűntét követően a Szervező a kizárólag az Akcióval kapcsolatos személyes adatokat,
melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.
A fenti célok elérése érdekében a Szervező a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő - az Akció
feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt - azonosító és termékadatait, valamint tranzakciós
adatait.
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 tiltakozhat az adatkezelés
ellen. Résztvevő jogosult arra, hogy a személyes adatai folyamatban lévő kezelésével kapcsolatos
információkhoz hozzáférést kapjon, kérelmezheti továbbá a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását azzal, hogy amennyiben jogainak gyakorlása nyomán az adatkezelés
megszűnik, úgy az Akcióban való részvétel automatikusan megszűnik.
Résztvevő az adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival, a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
A Résztvevőt megillető további jogok és általános információ a Szervező adatkezeléseiről a Szervező általános
adatkezelési tájékoztatójában található a http://www.kh.hu/adatvedelem internetes oldalon, illetve a Szervező
adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.
VIII. egyéb rendelkezések:
Az Akció részvételi feltételei a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
Az Akcióban nem vehetnek részt a K&H Csoport tagjainak, valamint a KBC magyarországi leányvállalatainak
alkalmazottai és tisztségviselői, az Akcióval kapcsolatos megbízottai és alvállalkozói.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja, amely utóbbi esetben az extra jóváírásra nem kerül sor.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen részvételi feltételek rendelkezéseit,
kivéve amennyiben a jelen részvételi feltételekben írtak szerint a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem
kívánnak részt venni az Akcióban.
A jutalomcsomagok feltételéül meghatározott termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételei vannak,
amelyeket a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és hirdetmények tartalmaznak.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás
részletes leírását, kondícióit a vonatkozó Szerződés, a lakossági bankszámla, betétszámla, és lekötött betét
termékek Általános szerződési feltételei, a bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános szerződési
feltételei, a lakossági hitelek Általános szerződési feltételei, az elektronikus azonosítású banki szolgáltatások
Általános szerződési feltételei, a K&H Bank Üzletszabályzata, a Természetes személyek számláira, betéteire,
pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény, a K&H betéti bankkártya és hitelkártya természetes személyek
számára hirdetmények, a K&H forint folyószámlahitel hirdetmény, az Akció feltételeit a Részvételi feltételek
tartalmazza. A biztosítást a K&H Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosítás feltételeit a vonatkozó biztosítási feltételek
tartalmazza. A Bank a kondíciók megváltoztatásának, valamint az Akció visszavonásának jogát fenntartja.
Budapest, 2018. szeptember 7.
K&H Bank Zrt.
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