Internal

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
www.kh.hu • bank@kh.hu

A K&H Bank Zrt.
„K&H üzleti ajánlóprogram” akciójának részvételi feltételei
(a továbbiakban: Részvételi Feltételek)
A K&H Bank Zrt. „K&H üzleti ajánlóprogram” elnevezéssel akciót (a továbbiakban: Akció) szervez és
hirdet meg az alábbiak szerint.
Jelen Részvételi Feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu weboldalon érhetőek el.
az Akció megnevezése: „K&H üzleti 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 Akcióban részvételre jogosultak (továbbiakban: Ajánló),
-

ajánlóként (a továbbiakban: Ajánló) azon 300 millió forint éves árbevétel1 alatti egyéni vagy
társas vállalkozás, aki/amely az Akció kezdő dátumától, (jelen esetben 2021. május 1-től)
számítva visszamenőleg minimum 6 (hat) hónappal már rendelkezett K&H vállalkozói
számlacsomaggal

-

ajánlottként (a továbbiakban: Ajánlott) azon 300 millió forint éves árbevétel1 alatti társas
vagy egyéni vállalkozás, aki/amely még nem rendelkezik, a Banknál vezetett vállalkozói
bankszámlával és az Akció keretében K&H start extra, K&H dinamikus extra, vagy K&H
aktív extra számlát nyit

az Akcióban történő részvétel módja
1. az Akció keretében az Ajánló egy általa választott partnerének (Ajánlott), a Bank vállalkozások
számára elérhető, jelen Részvételi Feltételek szerinti K&H vállalkozói számlacsomagok valamelyikét
ajánlja.
a K&H üzleti ajánlóprogram működése
1. az Ajánlónak a https://www.kh.hu/vallalkozas/uzleti-ajanlo-program/ajanlo weboldalról letölthető
ajánlókártyát (pdf fájlt) e-mailben csatolva kell elküldeni az Ajánlott számára vagy kinyomtatva, kitöltve
átadni a részére. Ezt követően az Ajánlottnak három lehetősége van:
a. az e-mailben kapott pdf ajánlókártyát kinyomtatja, kitölti és azzal, vagy az Ajánlótól
papír alapon kapott ajánlókártyával bármelyik K&H bankfiókban kezdeményezi a
számlanyitást
b. visszahívást kér a Banktól és telefonon keresztül kezdeményezi a számlanyitást a (+36
1) 460 5130 telefonszámon (nyitvatartási idő: hétfő: 8-18:00, kedd, szerda, csütörtök:
8-16:30, péntek: 8-16:00)

Az Ajánlott minden esetben köteles a kinyomtatott és hiánytalanul kitöltött ajánlókártyát a K&H
bankfiókban a számlanyitás során bemutatni.

éves árbevétel megállapítása az utolsó lezárt üzleti év beszámolója alapján, lezárt üzleti év hiányában a Bank a
részvételhez előírt feltételt teljesítettnek tekinti
1
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A pdf ajánlókártya az alábbi adatok megadásával válik elérhetővé, amelyeket az Ajánló az Akcióban
való részvétel feltételeként köteles hiánytalanul megadni:
 Ajánló cégneve
 Ajánló adószáma
2. az Ajánlott az ajánlás alapján az Akció időtartamán belül bármely K&H bankfiókban vagy a Bank
online számlanyitási felületén a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott típusú K&H vállalkozói
számlacsomagot igényel és az Akció időtartama alatt a számlanyitáshoz szükséges, a Bank által előírt
feltételeket teljesíti és a szükséges dokumentumokat hiánytalanul benyújtja.
az Akcióhoz kapcsolódó időpontok:
Akció időtartama: 2021. május 1. – 2021. december 31.
Elszámolás napja: minden ajánlás (számlanyitás) hónapjának utolsó naptári napján
Jóváírási nap: minden sikeres ajánlást követő hónap 7. munkanapjáig történik meg.
I. az Akcióban való részvételre feljogosító K&H vállalkozói számlacsomagok:




K&H start extra számlacsomag (életbiztosítás nélkül)
K&H dinamikus extra számlacsomag (életbiztosítás nélkül)
K&H aktív extra számlacsomag (életbiztosítás nélkül)

II. a jutalom és a Jutalomra jogosultak köre:
1. Ajánló:
A Bank a feltételeknek megfelelő Ajánló számára sikeres ajánlásonként 20 000 forint, azaz húszezer
forint összegű jóváírást teljesít az Ajánló legkorábban megnyitott K&H forint pénzforgalmi
bankszámlájára a meghatározott jóváírási napon. Az Ajánló a jutalom igénybevételére az alábbi
feltételek együttes teljesülése esetén jogosult:
-

a jóváírás időpontjában a Banknál élő vállalati pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik
a jelen Részvételi Feltételekben szabályozott módon, sikeresen ajánl a Bank számára új
vállalkozói ügyfelet
az Ajánlott teljesíti a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott feltételeket

2. Ajánlott:
Az Akció keretében megnyitott bankszámlák – a jelen Részvételi Feltételekben megjelölt
számlacsomagok – esetében a számlanyitástól számított 6 (hat) hónapig a számlacsomag havi
díjának 100%-át a Bank nem számolja fel. Az Ajánlott a jutalom igénybevételére az alábbi feltételek
együttes teljesülése esetén jogosult:
-

a jelen Részvételi Feltételekben szabályozott módon, sikeresen ajánlották
teljesíti a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott feltételeket
részére a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott K&H vállalkozói számlacsomag az
akció időtartamán belül megnyitásra kerül és az elszámolás időpontjában (a számlanyitás
hónapjának utolsó naptári napján) a számlacsomag egyenlegének el kell érnie a minimum
2.000,-Ft, azaz Kettőezer forintot.
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A jelen pontban meghatározott jóváírás és havidíj kedvezmény a továbbiakban együttesen: Jutalom. A
Jutalommal kapcsolatban az Ajánlónak, illetve az Ajánlottnak adózási kötelezettsége nem keletkezik.

IV. a jogosultak körének megállapítása
Egy Ajánló az Akció időszaka alatt, a feltételek maradéktalan teljesítése esetén legfeljebb 3 (három)
alkalommal, egy-egy Ajánlott által nyitott K&H vállalkozói számlacsomag vonatkozásában jogosult a
Jutalom jóváírására, az ezen felüli sikeres Ajánlások Jutalomra nem jogosítanak.
A jóváírásra jogosultak meghatározása során a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai
rendszerei az irányadóak.
A jóváírásra való jogosultság a jóváírási napon kerül megállapításra.

VI. a felelősség kizárása:
Az Akcióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget.

VII. adatkezelési, adatvédelmi szabályok:
Az adatkezelések során a Szervező a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
Jelen Részvételi Feltételek szerinti adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Bank, mint Adatkezelő
a programban való részvételt biztosítsa, a jutalomra való jogosultságot megállapítsa, a jogosultakat a
jutalmukról tájékoztassa, illetve a jutalomként meghatározott jóváírást teljesítse, továbbá, hogy a
számlacsomag havi díját hat hónapig elengedje. Az adatkezelés során a Bank a jogosultság
feltételeinek fennállását vizsgálja, és amennyiben azok megvalósulnak, az Ajánló számára a jutalmat,
azaz a fent nevesített jóváírást teljesíti, az Ajánlott esetében pedig a számlacsomag havi díját hat
hónapig elengedi. Az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása. Hozzájárulását a Bank
mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg azzal ellentétesen nem rendelkezik.
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonása esetén azonnal, egyéb esetben jogosultság
megállapítását követő 365 nap elteltével megszűnik.
A résztevőknek bármikor joguk van ingyenesen és indoklás nélkül tájékoztatást kérni - a K&H Bank
Zrt. 1851 Budapest levelezési címen, illetve bármelyik K&H bankfiók ügyfélszolgálatán, valamint
bank@kh.hu e-mai címen– személyes adataik kezeléséről. Bármikor kezdeményezhetik – korlátozás
és indoklás nélkül – személyes adataik helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint
kizárhatják, hogy számukra a Bank a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel, továbbá
tiltakozhatnak jelen Akcióban való részvételük és adataik e célból való kezelése ellen. Tiltakozás
esetén Bank a résztvevők adatainak az Akcióban való részvétel érdekében való kezelését
megszünteti.
A résztvevők adataik kezelésével kapcsolatos panaszaikkal a Bankhoz, annak adatvédelmi
tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatnak.
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A Bank adatkezelésével kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://www.kh.hu/adatvedelem internetes
oldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban található. Az Akcióval kapcsolatos további információ a
K&H Cégvonal (+36 1) 460 5130-as telefonszámon és a K&H bankfiókokban kapható.

VIII. 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 Jutalomra.
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
vállalati ügyfelek részére tartalmazza, melyek megtekinthetőek a www.kh.hu internetes oldalon és
bankfiókjainkban. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja.

Budapest, 2021. május 1.
K&H Bank Zrt.

