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A K&H Bank Zrt. „befektetésből is fenntartható” akciójának 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) a 2. pontban meghatározott
Nyereményben részesíti azon természetes személyeket (továbbiakban: Résztvevők), akik az Akció időtartama
alatt az 1.1. a) pontban megjelölt befektetési termékek közül vásárolnak, és a Részvételi feltételeknek eleget
tettek.
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az Akcióban minden természetes személy részt vehet, aki
a) havi rendszerességű befektetési megbízását az Akció időtartama alatt az alábbi termékek
valamelyikében indította:
i.
K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes „normál” befektetési jegy (ISIN:
HU0000724455)
ii.
K&H „rendszeres” fenntartható fejlődés óvatos vegyes befektetési jegy
(ISIN: HU0000724463)
iii.
K&H fenntartható fejlődés dinamikus vegyes „normál” befektetési jegy (ISIN:
HU0000723168)
iv.
K&H „rendszeres” fenntartható fejlődés dinamikus vegyes befektetési jegy (ISIN:
HU0000723176)
v.
K&H fenntartható fejlődés iram „normál” befektetési jegy (ISIN: HU0000728746)*
vi.
K&H „rendszeres” fenntartható fejlődés iram vegyes befektetési jegy (ISIN:
HU0000728753)*
*A K&H fenntartható fejlődés iram vegyes alap normál sorozatának jegyzési időszaka 2022. január 10. – 2022. február 28. - alatti megbízások nem számítanak bele az Akcióba.
2022. március 21-én, a folyamatos forgalmazás kezdő napjától vásárolható az alap rendszeres
sorozata, illetve 2022. március 21-től adható rendszeres vételi megbízás az alap normál
sorozatára, amely megbízások beleszámítanak az Akcióba.
b) és 2021. december 31-én, és az azt követő időszakban az Akció kezdetéig nem rendelkezik az
alábbi, havi rendszerességű és legalább összességében 5000 forintot elérő termékek
valamelyikével vagy azok kombinációjával:
i.
bármely K&H nyíltvégű alap „rendszeres” sorozatú befektetési jegyével:
 K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy (ISIN: HU0000721121)
és/vagy
 K&H „rendszeres” 3az1-ben dinamikus befektetési jegy (ISIN: HU0000721139)
és/vagy
 K&H „rendszeres” válogatott kényelem befektetési jegy (ISIN: HU0000720750,
korábbi nevén K&H „rendszeres” válogatott óvatos befektetési jegy) és/vagy
 K&H „rendszeres” válogatott lendület befektetési jegy (ISIN: HU0000720768,
korábbi nevén K&H „rendszeres” válogatott dinamikus befektetési jegy) és/vagy
 K&H „rendszeres” válogatott iram befektetési jegy (ISIN: HU0000722624,
korábbi nevén K&H „rendszeres” válogatott 4. befektetési jegy) és/vagy
 K&H „rendszeres” fenntartható fejlődés óvatos vegyes befektetési jegy
(HU0000724463) és/vagy
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K&H „rendszeres” fenntartható fejlődés dinamikus vegyes befektetési jegy
(HU0000723176) és/vagy
ii.
bármely K&H nyíltvégű befektetési alap „normál” sorozatú befektetési jegyével, amelyet
rendszeres vételi megbízás keretében vásárol és/vagy
iii.
K&H hozamhalmozó 2 és/vagy K&H hozamhalmozó 3 életbiztosítással és/vagy
iv.
K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás 2 és/vagy K&H rendszeres díjas
nyugdíjbiztosítás 3 termékkel és
c) a Nyertesek megállapításakor a Bank rendszereinek kimutatása alapján a marketing célú
megkereshetőséghez hozzájárult, és nem tiltakozott az alapszintű marketingcélú
adatfelhasználás ellen.


1.2. Az Akció kezdő időpontja: 2022. február 14. napja 10:00 óra.
Az Akció befejező időpontja: 2022. március 31. napja 24:00 óra.
1.3. A havi megbízás minimum értéke 5000 forint.
1.4. Az Akció során a K&H személyes ügyfélpontjain, a K&H e-bankban valamint a K&H mobilbankon
keresztül indított megbízások is számítanak, a Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre
vonatkozó Hirdetményben (https://www.kh.hu/kondicio/maganszemely/hirdetmeny) található bővebb
információ arról, hogy mely csatornán mely termékek érhetők el.
1.5. Az Akcióban való részvételre kizárólag az értékpapír- és ügyfélszámla tulajdonos saját nevében jogosult,
állandó vagy eseti meghatalmazottak nem.
2. NYEREMÉNY
2.1. Az Akcióban, amennyiben a Résztvevő a részvételi feltételeknek eleget tett, egyszeri, 13. havi jóváírásra
jogosult olyan összegben, amennyivel a megbízást az Akció során először megadta, de maximum
30 000 forint erejéig.
3. A JÓVÁÍRÁS FELTÉTELEI:
3.1. Az egyszeri, 13. havi jóváírásra azon Résztvevők jogosultak, akik:
a) az Akció időtartama alatt az 1.1. a) pontban felsorolt termékek valamelyikében írtak alá havi
rendszerességű vételi megbízást és
b) az Akció során először kötött vételi megbízás az aláírástól számítva legalább 12 egymást követő
hónapban teljesült, a részteljesülés nem megengedett és
c) a Bank nyilvántartása szerint érvényes e-mail címmel rendelkeznek és
d) az elhelyezett összeg újként jelenik meg az ügyfél értékpapír- és ügyfélszámláján, azaz
növekszik az értékpapír pénz és értékpapír számla összege és a részvételi feltételeknek eleget
tettek.
3.2. Amennyiben a Résztvevő emeli az Akció során először megadott vételi megbízás összegét:
a) a 12 egymást követő hónap az első aláírástól számít, azonban a részteljesülés a megemelt
megbízás esetében sem megengedett;
b) a jóváírás az elsőként megadott összeggel történik.
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3.3. Amennyiben a Résztvevő több megbízást is indít, a jóváírás összegének megállapításakor az először
megadottat veszi figyelembe a Bank.
3.4. A 13. havi összeg jóváírásra kerül legkésőbb 2023. május 31-ig a Nyertesek befektetési pénzszámláján.
3.5. Azon Résztvevőket, akik 13. havi jóváírásban részesültek, elektronikus levélben értesítjük legkésőbb
2023. május 31-ig.
3.6. A Nyertesek meghatározása a rendszeres befektetési megbízás rendszerben történő rögzítése alapján
történik, a rendszeres befektetési megbízások megkötésének és teljesülésének kimutatására a Bank
belső információs rendszere az irányadó.
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,
valamint a Banki szabályzatok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. A BANK FELELŐSSÉGE
4.1.
4.2.

A Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni.
A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja, amely esetben nyeremény kiosztására nem kerül sor.

5. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
5.1. Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok betartásával jár el.
5.2. Jelen adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Bank a jelen Akciót megszervezze, jelen részvételi
feltételek fennállását vizsgálja és annak alapján a feltételek szerinti nyereményre jogosultak személyét
megállapítsa, ezt követően a Nyerteseket értesítse, valamint a Jóváírást elvégezze.
5.3. A fenti célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő rendszeres
befektetési megbízás során megadott adatait, az Akció feltételei között meghatározott szerződések
kapcsán kezelt azonosító és termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat, amelyeket ezzel
összefüggésben a Bank jogos érdek jogalapon kezel.
A fenti adatkezelés vonatkozásában Önt korlátozás és indoklási kötelezettség nélküli, feltétlen tiltakozási
jog illeti meg a fenti adatkezelés tekintetében.
5.4. A Bank Nyertesek Nyereményről való tájékoztatását az általuk megadott önkéntes hozzájárulás alapján
végzi, a Bank rendszerében fellelhető e-mail cím felhasználásával.
A fenti adatkezelés vonatkozásában pedig Önt megilleti a hozzájárulásának visszavonásához való joga. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás birtokában végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
5.5. A kezelt adatokat csak azok a munkatársak, szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik
munkakörük szerint az Akció szervezésében és megvalósításában, illetve az Akció feltételeinek
kialakításában, valamint az Akcióról szóló tájékoztató levél kiküldésében részt vesznek.
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5.6. Az adatkezelés ellen a Bank bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter
telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) kifejezheti tiltakozását, illetve a hozzájárulásának
visszavonását. Kérelmezheti továbbá a Banktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A hozzájárulás visszavonása, a
tiltakozás, a személyes adatok törlésének, vagy az adatkezelés korlátozásának kérése az Akcióból való
kizárást vonja maga után.
5.7. Az adatkezelés a Résztvevő rendszeres befektetési megbízás megadásával kezdődik és a nyereményre
jogosultak személyének megállapítását követő 90 napig, de legfeljebb az érintett tiltakozásáig, vagy
hozzájárulásának visszavonásáig tart, azt követően a Bank kizárólag az Akcióval kapcsolatos személyes
adatokat – amelyek esetén az adatkezelés célja megszűnt - törli.
5.8. Adatkezeléssel kapcsolatos további információk – ideértve a jogok és jogorvoslati lehetőségek, valamint
a Bank és adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége kapcsán nyújtott tájékoztatás – a Bank adatkezelési
tájékoztatójából a kh.hu/adatvedelem címen érhetők el.
5. EGYÉB
6.1. Az Akcióban részt vevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Feltételek
rendelkezéseit, kivéve amennyiben az 5.6. pontban foglaltak alapján tiltakoznak az adatkezelés ellen, ezáltal
nem kívánnak részt venni az Akcióban.
6.2. Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-ös
telefonszámán és személyesen a K&H ügyfélpontokon kaphat.
6.3. A Bank jogosult kizárni az Akcióból azt a Résztvevőt, aki az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen
Részvételi feltételekben foglalt feltételek és előírások megkerülésével vesz részt. Amennyiben az Akció során
visszaélésekre kerül sor, jelentős mértékű sportszerűtlen magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre
adhat lehetőséget, a Bank fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse vagy megszüntesse.
6.4. A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi a https://www.kh.hu/megtakaritas-befektetes/fenntarthatorendszeres-befektetes-kampany internetes oldalon és biztosítja az Akció teljes időtartama alatt.
Budapest, 2022. február 14.
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