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hirdetmény
a júniusi megtakarítási kampányhoz kapcsolódó nyereményjáték
meghosszabbításáról
KÖZZÉTÉVE: 2015. JÚNIUS 23-ÁN

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) a 2015. június 1-jén meghirdetett „K&H júniusi
megtakarítási kampány nyereményjáték” elnevezésű akció (a továbbiakban: Akció) időtartamát egy hónappal
meghosszabbítja, így az Akció befejező időpontja 2015. július 31. napja 18.00 órára módosul.
Az Akció időpont-módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt részvételi feltételeit jelen Hirdetmény 1. számú
melléklete tartalmazza.

számú melléklet

1.

Részvételi feltételek
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 2015. június 1-jén
meghirdetett „K&H júniusi megtakarítási kampány nyereményjáték” elnevezésű akció (a továbbiakban:
Akció) időtartamát egy hónappal meghosszabbítja, az Akció időpont-módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt részvételi feltételeit (a továbbiakban: Részvételi Feltételek) pedig az alábbiak szerint teszi közzé:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Bank nyereményben részesíti azon ügyfeleit, akik az Akció ideje alatt jelen dokumentum 1.5. pontjában
foglalt részvételi feltételeknek eleget tettek és helyesen tippelték meg a nyereményjátékban feltett kérdésre
a választ, továbbá a 4. pontban foglaltak alapján nyertesként kerülnek megállapításra az Akcióban
résztvevők közül (továbbiakban: Nyertes, Nyertesek).
Az Akció időszaka alatt a 4. pont szerinti Nyertes Nyereményt nyerhet.
1.2. Az Akció kezdő időpontja: 2015. június 1. 8.00 óra
1.3. Az Akció befejező időpontja: 2015. július 31. napja 18.00 óra
1.4. [Törölve.]
1.5. Az Akcióban kizárólag azon természetes személyek (továbbiakban: Résztvevő(k)) vehetnek részt, akik az
alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének (továbbiakban Részvételi feltételek) eleget tesznek:
- Az Akció időtartama alatt új megtakarítási összeget helyeznek el az alábbi termékek bármelyikében egy
összegben minimum 100 000 forint értékben. Az új megtakarítási összeg definícióját a Természetes
személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó
hirdetmény 4. számú, forint kamat hirdetmény mellékletének 2. pontja tartalmazza.
Termékek:
 bármely lekötött betét, beleértve a K&H friss lekötött betétet
 K&H biztos tartalék számla
 K&H évszakok megtakarítási számlák
 bármely K&H nyíltvégű befektetési alap
 K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap (a jegyzési időszak 2015. július 3-án lezárul)
 K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap (a jegyzési időszak 2015. július 3-án lezárul)
 bármely (egyéb) jegyzés alatt álló K&H zártvégű befektetési alap
 bármely K&H nyíltvégű biztosítási eszközalap
 K&H európai körverseny biztosítási eszközalap (a jegyzési időszak 2015. július 3-án lezárul)
 bármely (egyéb) jegyzés alatt álló K&H zártvégű biztosítási eszközalap
-

Az új megtakarítási összeg elhelyezésének napján a 2.2 pontban foglaltak szerint normál díjas sms-ben
megtippeli a 2.1 pontban szereplő kérdésre a választ. Érvényesen tippelni kizárólag Magyarország
területén, a T-Mobile, a Telenor és a Vodafone mobilszolgáltatók hálózatából lehet.

-

Közös számla esetén az Akcióban való részvételre vagy a Számlatulajdonos vagy a Társtulajdonos – e
személyek egyike - jogosult. Amennyiben egy új megtakarítási összeg elhelyezéséhez kapcsolódóan
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mind a Számlatulajdonos, mind a Társtulajdonos elküldi tippjét, időben az első tippet veszi figyelembe a
Bank.
-

Az Akcióban való részvételre kizárólag a Számlatulajdonos és a Társtulajdonos saját nevükben
jogosultak, állandó vagy eseti megbízottaik nem. Kiskorú számlatulajdonosok törvényes képviselőjükön
keresztül vehetnek részt az Akcióban.

-

A Akcióban csak azok az 1.5. pontban meghatározott termékekben történő új megtakarítási összegek
vesznek részt, amelyek a Bank fiókhálózatában kerültek elhelyezésre (online, az e-bankon keresztül
megadott megbízások nem vesznek részt a nyereményjátékban).

-

A tippeléssel érintett, a fenti termékek bármelyikében elhelyezett új megtakarítási összeg a
kampányidőszak végén is az adott termékben marad.

1.6. 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.
1.7. A Résztvevő az sms-ben történő tippeléssel visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a Részvételi Feltételeket, és azokat magára nézve feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben az
Akcióban Résztvevő a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja
el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, az Akcióból kizárásra kerül.
1.8. A Részvételi Feltételeket a Bank közzéteszi bankfiókjaiban, valamint a www.kh.hu weboldalon. A Bank
biztosítja továbbá a Részvételi Feltételek Akció teljes időtartama alatti, előbbiek szerinti elérhetőségét.
2. A TIPPELÉS
2.1. Az Akcióban való részvétel egyik feltétele, hogy a Résztvevő az új megtakarítási összeg elhelyezésének
napján megtippelje az alábbi kérdésre a választ: „Hányan fognak részt venni a K&H mozdulj! velencei-tavi
túratriatlonon 2015. augusztus 1-jén?”
2.2. A tippelés folyamata: a Résztvevő sms-ben a (06 30) 555 5557 telefonszámra (normál díjas sms)
elküldi a K&H-nál nyilvántartott ügyfélszámát - 6 karakter (betű és számkombináció) - majd egy
helyköz után a tippet. (Pl. ha az ügyfélszám A12345 és a tipp 1, akkor az SMS: A12345 1)
Az ügyfélszámot a Bank feltünteti:
- az Ügyféladatlapon (minta),
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-

a Lekötési megbízáson a Tőke- és kamat-elszámolási számla sorban, ahol a számsor középső
része az ügyfélszám, pl. 0432-A12345-101 (minta).

-

illetve a Számlakivonaton Banki azonosító néven, ahol szintén a számsor középső része az
ügyfélszám, pl. 0432-A12345-101 (minta).

2.3. A tippelésnek az Akció ideje alatt, az új megtakarítási összeg elhelyezésének napján kell
megtörténnie: 2015. június 1. 8.00 órától - 2015. július 31. 20.00 óráig.
2.4. Ha az ügyfél az Akció ideje alatt csak új megtakarítási összeget helyez el, de nem ad meg tippet, vagy
tippjét nem az új megtakarítási összeg elhelyezésének napján adja meg, illetve ha az sms-t küldő személy
csak tippel, de nem helyez el új megtakarítási összeget, akkor nem vesz részt az Akcióban.
2.5. Egy ügyfélszámmal az Akció időtartama alatt érvényesen csak egyszer lehet tippelni.
2.6. Amennyiben a Résztvevő az Akció időtartama alatt egy termékben helyez el új megtakarítási összeget, és
az új megtakarítási összeg elhelyezésének napján több tippet küld be, a Bank az Akcióban kizárólag az új
megtakarítási összeg elhelyezésének napján időben elsőként adott tippet veszi figyelembe.
2.7. Amennyiben a Résztvevő az Akció időtartama alatt egy napon belül több termékben helyez el új
megtakarítási összeget, és az új megtakarítási összeg elhelyezésének napján egy vagy több tippet küld
be, a Bank az Akcióban kizárólag az elsőként megvásárolt terméket és az időben elsőként adott tippet
veszi figyelembe.
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2.8. Amennyiben a Résztvevő az Akció időtartama alatt különböző napokon több termékben helyez el új
megtakarítási összeget, az Akcióban kizárólag az a termék kerül figyelembe vételre, amelyik időben az
első olyan új megtakarítási összeg elhelyezés, amelynek napján a Résztvevő tippet küld be. Az így
figyelembe vételre kerülő új megtakarítási összeg elhelyezéséhez a Bank kizárólag az e napon időben
elsőként adott tippet veszi figyelembe.
2.9. A Bank a Részvevő által beküldött tipp vonatkozásában kizárólag azt vizsgálja, hogy az a figyelembe
vételre kerülő új megtakarítási összeg elhelyezésének napján időben elsőként adott tippnek minősül-e. A
Bank nem vizsgálja, hogy a tipp elküldésére a figyelembe vételre kerülő új megtakarítási összeg
elhelyezésének időpontját megelőzően vagy azt követően került-e sor.
2.10.

A Résztvevők 1 vagy annál nagyobb, egész számot adhatnak meg tippjükként.

2.11. A tippeléssel, az annak során megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a Bank nyilvántartása az
irányadó.
2.12. Az értelmezhetetlen, (szám helyett) betűvel írt, félreérthető, a 2.2. pontban előírt feltételeknek nem
megfelelően leadott tippeket a Bank nem veszi figyelembe, ezen tippek a nyereményjátékból ki vannak
zárva.
3. A NYEREMÉNYEK
3.1. A nyeremény fiókcsoportonként 1 db Merida 2015 Crossway kerékpár (összesen 4 db) (továbbiakban:
Nyeremény). A Nyeremény kerékpárok a fiókcsoport központ fiókokban személyesen is megtekinthetőek
az alábbi helyszíneken:
 Csoport 1: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Csoport 2: 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. utca 5.
 Csoport 3: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 88.
 Csoport 4: 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. fsz. 4.
3.2. A Bank fiókhálózata földrajzi elhelyezkedés alapján került felosztásra a fenti négy csoportba. A Résztvevő
azon fiókcsoporton belül száll versenybe a Nyereményért, amelyhez a honos fiókja tartozik, függetlenül
attól, hogy melyik fiókban történt az új megtakarítási összeg elhelyezése az Akció keretében. A fiókcsoport
lista a Részvételi feltételek mellékletében található.
3.3. Az Akció végén a Bank a helyesen tippelő Részvevők közül fiókcsoportonként egy Nyertest hirdet, akinek
1 db Merida 2015 Crossway 100 kerékpár a Nyereménye.
3.4. A Nyeremény átadására legkésőbb 2015. augusztus 19-ig sor kerül. A Nyeremény átvehető abban a
fiókban, ahol kiállításra került (3.1 pontban feltüntetett címeken), illetve igény esetén átvehető abban a
fiókban is, ahol az új megtakarítási összeg elhelyezésre került.
3.5. Abban az esetben, ha valamelyik fiókcsoportban nem érkezett érvényes tipp, az adott fiókcsoportban a
Bank nem hirdet Nyertest az Akció végeztével.

4. A NYERTESEK
4.1. Az Akció során a Nyertessé válás alapja az, hogy a Részvételi Feltételekben foglaltaknak maradéktalanul
megfelelő Résztvevő helyesen vagy a helyes értéket legjobban megközelítően tippelje meg a játékban
feltett kérdésre a választ a fiókcsoportján belül.
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4.2. Amennyiben az Akció időtartama során több azonos (egyenlő) helyes vagy a helyes választ leginkább
megközelítő tipp érkezik be, akkor a fiókcsoportonkénti Nyertest a Résztvevők által elhelyezett új
megtakarítási összeg nagysága alapján határozza meg: az kerül Nyertesként megállapításra, aki a
legmagasabb összeget helyezte el az 1.3 pontban meghatározott termékek egyikében a 2.7. és 2.8.
szerinti megállapítás alapján. Amennyiben pedig az Akció időtartama során több azonos (egyenlő) helyes
tipp érkezik be, továbbá a helyesen tippelő és a legmagasabb összeget elhelyező Résztvevők által
elhelyezett összeg nagysága is megegyezik, akkor a Nyertest az alapján választjuk ki, hogy mióta ügyfele
a K&H Banknak: az kerül előbbre a listán, aki a legrégebb óta ügyfelünk (még élő számlái közül azt a
számlát vesszük figyelembe, amely időben először lett nyitva).
4.3. Nyertesek megállapítása 2015. augusztus 3-át követően történik, de legkésőbb 2015. augusztus 15-ig.
4.4. A Nyertesek megállapítását követően a Bank a Nyerteseket levélben értesíti (a továbbiakban: Értesítés).
A Bank fenntartja a jogot, hogy a Nyertes kizárólag név- és lakcím (város) adatát egyidejűleg a www.kh.hu
weboldalon is közzétegye.
5. ADÓZÁSI TUDNIVALÓK
5.1. Az Akció során a nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettség nem merül fel.
6.

ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

6.1. Az Akcióban való részvétel, a tipp megadása önkéntes. Az Akció során a Résztvevő által szolgáltatott
személyes adatokat a Bank, illetve a Bank megbízásából a Magyar Telekom Nyrt. abból a célból kezeli és
dolgozza fel, hogy az Akció nyertesét megállapítsa. A nyertes megállapítását követően az adatok
megsemmisítésre kerülnek. A Magyar Telekom Nyrt. a kampány során adatfeldolgozási feladatot lát el.
6.2. A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 465 0001.
6.3. A Bank fenntartja a jogot, hogy a nyertes Résztvevők nevét és lakcímét (város) a Részvételi Feltételek 4.4.
pontjában meghatározottak szerint közzétegye.
6.4. A Résztvevőnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését.
6.5. A tippeléssel a Résztvevő kifejezetten hozzájárul az általa a tippelés során megadott személyes adatainak
fentiek szerinti személyek általi és célból történő kezeléséhez, feldolgozásához, továbbításához és
közzétételéhez.
6.6. A nyereményjátékkal kapcsolatos információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355 telefonszámon
és a bankfiókokban kaphat.
7. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK ÉS KIZÁRT SZEMÉLYEK
7.1. Az Akciót a Bank szervezi. A Bank lebonyolításban résztvevő együttműködő partnere a Magyar Telekom
Nyrt.
7.2. Az Akcióban nem vehetnek részt K&H Csoport tagjainak, valamint a KBC magyarországi leányvállalatainak
alkalmazottai és tisztségviselői, az Akcióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek
közeli hozzátartozói, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint.
Budapest, 2015. június 23.
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