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A K&H Bank Zrt. 2015. november 1. – 2015. november 25. közötti „Tankoljon olcsóbban K&H
hitelkártyával” promóciójának részvételi feltételei

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Bank vagy Szervező) 2015.
november 1. – 2015. november 25. között ”Tankoljon olcsóbban K&H hitelkártyával ” elnevezéssel akciót
szervez (a továbbiakban: Akció), amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Részvételi feltételek) az
alábbiak szerint határozza meg:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Bank a 2. pontban meghatározott kedvezményekben részesíti azon természetes személy ügyfeleit, akik az
Akció időtartama alatt lakossági K&H World MasterCard hitelkártyával benzinkútnál végrehajtott
vásárlási (POS) tranzakciót végeznek (továbbiakban: Résztvevő, Résztvevők), és megfelelnek jelen
Részvételi feltételekben leírtaknak.
1.1.

Az Akció kezdő időpontja: 2015. november 1. 00.00 óra

1.2.

Az Akció befejező időpontja: 2015. november 25. 24.00 óra

1.3.

Az Akcióban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt
feltételek mindegyikének maradéktalanul eleget tesznek:
1.3.1. Aktivált, élő K&H World MasterCard hitelkártyával rendelkeznek.
1.3.2. Akik az Akció időszakában a saját nevükre szóló, 1.3.1-es pontban megnevezett bankkártyát
belföldön, benzinkútnál végrehajtott vásárlási tranzakcióra (POS) használják az akció keretébe
bevont kereskedői kategóriák alatt. Az üzlet típusát a Bank, a hitelkártyát elfogadó bank által
meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A K&H Bank az
alábbi MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében biztosítja a hitelkártyás vásárlások után a
kedvezményt: 5541, 5542, 9752, 5172, 5983.
1.3.3. Akik a Banktól hivatalos tájékoztatást kaptak a promócióról.

1.4.

Az Akcióban nem vehetnek részt a K&H Csoport dolgozói.

1.5.

Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi feltételek szerint történik.
Amennyiben a Részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.6.

A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi a www.kh.hu internetes címen, és biztosítja az Akció teljes
időtartama alatti, előbbiek szerinti elérhetőségét.

2. KEDVEZMÉNYEK
K&H World MasterCard hitelkártya használata esetén a K&H Bank 15%, összesen maximum 3 000 forint extra
visszatérítést jóváír a számlatulajdonos hitelkártya számláján benzinkútnál végrehajtott vásárlásai után
legkésőbb 2015. december 31-ig.
3. A BANK FELELŐSSÉGE
Bank köteles a jelen Részvételi Feltételek szerint eljárni, és a Nyerteseknek a kedvezményeket megadni.
4. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
4.1.

Az Akcióban való részvétel a Résztvevő korábbi felhatalmazásán alapul. Adatait a Bank a hatályos
jogszabályoknak, illetve az ügyfélszerződésnek megfelelően kezeli, azokat illetéktelen harmadik félnek
át nem adja.

4.2.

Az adatkezelés célja az, hogy a Bank a promóciót megszervezze és lebonyolítsa. A promócióval
kapcsolatban kezelt adatok köre a végrehajtott tranzakciók adatai valamint a résztvevők azonosító
adatai. Az adatkezelés a visszatérítés jóváírásáig tart.

4.3.

Az adatkezelésről felvilágosítást kérhet a K&H Bank Zrt. 1851 Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt.
24 órás telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as
telefonszámon, valamint bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül – adatainak
helyesbítését, törlését és kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait
közvetlenül ajánlja fel.

4.4.

A fentieken túl a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

4.5.

Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, vagy bírósághoz
fordulhat. A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 00465

5.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.

Budapest, 2015. november 1.
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