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BANKKÁRTYA KAMPÁNY HIRDETMÉNY
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Hatályos: 2015. augusztus 1-től – augusztus 31-ig
Közzététel: 2015. július 31.
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06 20 335-3355
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A „HASZNÁLJA KÜLFÖLDÖN IS LAKOSSÁGI K&H MASTERCARD, MAESTRO BANKKÁRTYÁJÁT”
PROMÓCIÓJÁNAK KAMPÁNY 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.
augusztus 1-31. között „Használja külföldön is lakossági K&H MasterCard, Maestro bankkártyáját” 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 nyereményekben részesíti azon természetes személy ügyfeleit, akik az
Akció időtartama alatt K&H MasterCard betéti és/vagy hitelkártyával, K&H Maestro betéti bankkártyával
külföldön vásárlási (POS) tranzakciót hajtanak végre (továbbiakban: Résztvevő, Résztvevők), és
megfelelnek jelen Részvételi feltételekben leírtaknak.
1.1. Az Akció kezdő időpontja: 2015. augusztus 1. 00.00 óra
1.2. Az Akció befejező időpontja: 2015. augusztus 31. 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 MasterCard betéti bankkártyával, K&H MasterCard betéti érintőkártyával, K&H Maestro
betéti bankkártyával, K&H Maestro betéti érintőkártyával, K&H Trambulin Maestro betéti bankkártyával,K&H
MasterCard betéti énkártyával, K&H Maestro betéti énkártyával vagy K&H MasterCard hitelkártyával, K&H
MasterCard érintő hitelkártyával, K&H World MasterCard plusz hitelkártyával, K&H World MasterCard plusz
érintő hitelkártyával rendelkeznek.
1.3.2. Akik az Akció időszakában a saját nevükre szóló, 1.3.1-es pontban felsorolt bármelyik bankkártyát
külföldön, legalább 2 alkalommal vásárlási tranzakcióra (POS) használják.
1.4 A Bank vásárlási (POS) tranzakciónak tekinti a Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére
dokumentumban a 12. oldalon a „Vásárlás kereskedelmi elfogadóhelyen”részben felsorolt vásárlási tranzakció
típusokat (Külföldön) valamint a Hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére dokumentumban a 11.
oldalon a „Vásárlás kereskedelmi elfogadóhelyen”részben felsorolt vásárlási tranzakció típusokat (Külföldön)
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. TÁRGYNYEREMÉNYEK
Az Akció során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra.
Fődíj: 1 db 250 000 forint értékű utazási utalvány, 2 fő részére, repülővel
2. helyezett díj: 1 db 220 000 forint értékű utazási utalvány, 2 fő részére, repülővel
3. helyezett díj: 1 db 180 000 forint értékű utazási utalvány, 2 fő részére, repülővel
A következő 300 helyezettnek járó díjak: 300 db digitális fényképkeret.
(továbbiakban: Nyeremények)
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3. NYERTESEK
A Nyeremények azon Résztvevők (a továbbiakban: Nyertesek) között kerülnek kiosztásra, akik az Akció teljes
időtartama alatt a legtöbb, 1.3. és 1.4. pontban meghatározott vásárlási tranzakciót hajtották végre, valamint
mindenben megfelelnek a jelen Részvételi feltételeknek.
a. Az Akcióban az Akció időtartama alatt aktivált, élő K&H MasterCard betéti bankkártyával, K&H MasterCard
betéti érintőkártyával, K&H Maestro betéti bankkártyával, K&H Maestro betéti érintőkártyával, K&H MasterCard
énkártyával, K&H Maestro énkártyával vagy K&H MasterCard hitelkártyával, K&H MasterCard érintő
hitelkártyával, K&H World MasterCard plusz hitelkártyával, K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártyával
végrehajtott, az 1.3.3, 1.4 pontokban leírtaknak megfelelő, elszámolt (könyvelésre került), kiegyenlített vásárlási
tranzakciók (POS) vesznek részt. Az interneten történt vásárlások nem számítanak POS vásárlásnak az Akció
keretén belül.
b. Abban az esetben, ha egyetlen Résztvevő sem felel meg az 1.3.1, 1.3.2, 1.4 pontban foglaltaknak, a Bank
nem oszt ki Nyereményt.
c. A vásárlási tranzakciók időpontját napi pontossággal vizsgálja a Bank. Amennyiben több mint 303 Résztvevő
lenne jogosult nyereményre, a Bank azok között osztja ki a Nyereményeket, akik a forintban számított
legnagyobb vásárlási összértékeket produkálják. További azonosság esetén azon Résztvevők részesülnek
Nyereményben, akik az Akció kezdetétől számítva a leghamarabb elérik azt az összesített tranzakció
darabszámot, amivel bekerültek a 303 legtöbbet tranzaktáló Résztvevő közé.
d. Minden Résztvevő legfeljebb 1 db nyereményre jogosult. Az utazási utalványok átadása személyesen fog
megtörténni a Bank székházában (Budapest, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9). A digitális
fényképkereteket postai úton kapják meg a Nyertesek. A Nyeremények készpénzre nem válthatóak át.
e. A Nyertesek megállapítását követően a Bank a Nyerteseket levélben értesíti (a továbbiakban: Értesítés) a
Bank rendszereiben rögzített postai levelezési címen.
f. Az Értesítést a Bank 2015. szeptember 30-ig postára adja.
g. A Bank fenntartja a jogot, hogy a Nyertesek kizárólag név- és lakcím (kizárólag város megjelölésével) adatát
egyidejűleg a www.kh.hu oldalon is közzétegye.
A Nyertesek megállapítása az Akció végét (2015. augusztus 31-ét) követően történik, legkésőbb 2015.
szeptember 30-ig. A vásárlások számának kimutatására a Bank belső információs rendszere az irányadó.
4. A BANK FELELŐSSÉGE
4.1. Bank köteles a jelen Részvételi Feltételek szerint eljárni, és a Nyerteseknek a nyereményeket átadni.
4.2. A Bank vállalja a Nyerteseknél felmerülő adó és járulék terhek Nyertesek helyetti megfizetését.
5. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
5.1. Az Akcióban való részvétel automatikus. Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok
megtartásával jár el.
5.2. A Résztvevőnek bármikor joga van ingyenesen és indokolás nélkül tájékoztatást kérni – 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 – személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését, kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül
ajánlja fel, továbbá jelezheti jelen kampányban való részvételének megszüntetését.
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5.3. Adatkezeléssel kapcsolatos kifogás esetén a Résztvevő a Bank adatvédelmi felelőséhez, az Adatvédelmi
Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulhat.
5.4. A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 00465
5.5. Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámán
és a K&H bankfiókokban kaphat.
5.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi Feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy, hogy az
Akciót visszavonja, amely utóbbi esetben a tárgynyeremények kiosztására nem kerül sor.
5.7. Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat rendelkezéseit, kivéve
amennyiben a jelen szabályzatban írtak szerint a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt
venni az Akcióban.
6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
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