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A K&H Bank Zrt. „K&H e-bank promóció” elnevezéssel nyereményakciót (a továbbiakban Promóció) szervez
és hirdet meg az alábbiak szerint.
a Promóció megnevezése: „K&H e-bank promóció”
a Promóció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; adószám:
10195664-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-041043, továbbiakban Szervező).
a Promócióban részvételre jogosultak azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét
betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárok (természetes személy), akik rendelkeznek az illetékes magyar
hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal és akik
 K&H e-bank szerződésüket a Promóciós időszakban kötötték, illetőleg
 a Promóciós időszakot megelőzően már rendelkeztek K&H e-bank szerződéssel, de 2013. január 1-jétől a
Promóciós időszak kezdetéig nem végeztek havonta legalább egy PIN kód vagy SMS megadását igénylő
tranzakciót
a Promóció időtartama: a Promóció 2014. október 1. 0 óra 0 perctől 2015. január 31. 24 óra 0 percig tart.
A Promóció részletei és a részvételi feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu weboldalon érhetők el.
A Promócióban való részvétellel a Résztvevő automatikusan tudomásul veszi a jelen Promóciós részvételi
feltételekben lefektetett valamennyi feltételt.
I. a Promóció részvételi feltételei

A promócióban azok a részvételre jogosultak vesznek részt, (továbbiakban: Résztvevő) akik a Promóció
időtartama alatt a K&H lakossági e-bank szolgáltatás igénybevételével legalább 2 PIN kód vagy SMS
megadását igénylő tranzakciót kezdeményeznek az alábbiak közül:
 forint-, devizaátutalás (kivéve saját számlák közötti átvezetés)
 sárgacsekk-befizetés
 mobiltelefonegyenleg-feltöltés
 betétlekötés (K&H lekötött betétek)
 befektetésijegy-vásárlás, -eladás, -csere; tőzsdei ügyletek; állampapírvétel, -eladás
 K&H mobilinfo igénylése / beállítása
 K&H mobilbank aktiválása
II. nyeremények
A Promóció Résztvevői közül az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a III. pontban foglaltak szerint:
 1. kategória, promóciós nyeremény: a III. pont táblázatában meghatározott promóciós periódusonként,
azaz havonta 100 (száz) darab páros mozijegy kupon, mely a Cinema City magyarországi hálózatában
váltható be normál, 2D filmvetítésre, a nyereményértesítő levélben jelzett időpontig. (Lejárt kupont a
Szervezőnek nem áll módjában meghosszabbítani.)
 2. kategória, főnyeremény: 1 (egy) db iPhone 6 okostelefon
o a Bank fenntartja az iPhone 6 okostelefon készülék típusának (pl. szín, design, teljesítmény, pontos
típus stb.).meghatározásának jogát.
A nyeremények készpénzre nem válthatók.
A nyeremények minden esetleges adóvonzatát a K&H Bank Zrt. viseli.
III. a nyertesek megállapítása
A Résztvevő a K&H e-bank szerződés megkötésével és a jelen részvételi feltételeknek való megfelelés esetén
esélyessé válik a nyereményekre.
 1. kategória szerinti promóciós nyereményre jogosult: a Promóciós időszak valamely Promóciós
periódusában az I. pontban leírt feltételeknek elsőként megfelelő 100 Résztvevő. Amennyiben a Promóciós
periódusban a Szervező rendszerei alapján 100 Résztvevőnél több válna jogosulttá promóciós
nyereményre, közöttük az összességében nagyobb összegű tranzakciót végző Résztvevők válnak
nyertessé.
 főnyereményre jogosult: az a Résztvevő, aki a teljes Promóciós időszakban a legtöbb számú tranzakciót
végzi. Amennyiben a tranzakciók száma alapján több Résztvevő válna jogosulttá a főnyereményre, akkor
ezen Résztvevők közül a feltételeket legkorábban teljesítő Résztvevő kapja meg a főnyereményt.
Amennyiben több Résztvevő azonos időben teljesíti a feltételeket, a tranzakciók összege az irányadó a
nyereményre jogosultság megállapításánál, azaz a legtöbb tranzakciót kezdeményező Résztvevők közül az
kapja a főnyereményt, aki összességében nagyobb összegben végzett tranzakciókat.
o A főnyeremény nyertesének kiválasztása során a feltételeknek sorrendben a második helyen megfelelő
Résztvevő tartalék nyertesként kerül kiválasztásra, arra az esetre, ha a fődíj nyertese a IV. pontban
megadott határidőig nem jelentkezik a nyereményért.
Egy Résztvevő a Promóciós időszak alatt legfeljebb egyszer nyerhet, 1 db páros mozijegyet, valamint emellett
megnyerheti az 1 db főnyereményt, az iPhone 6 okostelefont is. Amennyiben a nyereményben már részesült
Résztvevő több Promóciós periódusban is megfelelne nyereményre jogosultság feltételeinek, további
nyereményt nem kaphat, hanem helyette a feltételeknek megfelelő, a sorban őt követő Résztvevő kap
nyereményt.
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A nyertes kiválasztása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az irányadóak.
adott Promóciós periódusra vonatkozó nyertesek kiválasztásának és értesítésének időpontjai:
promóciós periódusok időtartama
kiválasztás
nyeremény értesítés kiküldése
október 1-31-ei időszak
2014. november 14.,
2014. november 30.
november 1-30-ai időszak
2014. december 15.,
2014. december 31.
december 1-31-ei időszak
2015. január 15.,
2015. január 31.
január 1-31-ei időszak
2015. február 13.,
2015. február 28.
főnyeremény nyertes
2015. február 13.,
2015. február 28.
pótnyertes
2015. február 13.,
2015. április 15.
A nyertesek személye a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. szám alatt kerül megállapításra.
IV. a nyeremény átvételének feltételei
A mozijegyet nyert Résztvevőket a Szervező a K&H e-bankon keresztül kiküldött üzenetben értesíti. A
mozijegy kupon kódot ezen értesítő elektronikus levélben küldi meg a nyertesek számára.
A főnyeremény esetén a nyeremény átvételének módjáról, időpontjáról a Szervező a rendelkezésére álló
értesítési címen írásban (tértivevényes levéllel) értesíti a Résztvevőt.
A nyertes Résztvevőnek legkésőbb 2015. március 31-ig jelentkeznie kell a Szervező nyertesértesítőben
megadott elérhetőségein az okostelefon átvétele céljából, ellenkező esetben a nyereménytől elesik és helyette
tartalék nyertes kerül kijelölésre, akit a Szervező legkésőbb 2015. április 15-ig postai úton (tértivevényes
levélben) értesíti. A tartalék nyertes a nyereményt legkésőbb 2015. május 15-ig veheti át.
A nyeremény átvételére a nyertes Résztvevő által személyesen, az előzetesen egyeztetett K&H bankfiókban
kerül sor. A főnyeremény átvétele személyazonosságot igazoló irat bemutatása mellett, átvételi elismervény
ellenében történik.
A nyeremény átvételével (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) és
felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek a nyertest terhelik.
A Szervezőt a nyeremények átadásán kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan (pl. a
nyeremény átvételével kapcsolatos költségek, nyeremények házhozszállítási költsége stb.) nem terheli.
V. felelősség kizárás
A Promócióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget.
A Szervező a Promócióban való részvétel során kizár minden felelősséget a postai kézbesítés során
keletkezett késésekért, károkért és bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért, továbbá a főnyeremény
esetleges technikai hibáiból, sérüléséből, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő károkért vagy az ahhoz
kapcsolódó költségekért, és károkért.
Az ajándékok tekintetében a minőségi felelősség kapcsán a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az
ajándék szolgáltatójával (I.T. Magyar Cinema Kft.) valamint a főnyeremény (iPhone 6 okostelefon) gyártójával
szemben érvényesítheti.
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VI. adatkezelési, adatvédelmi szabályok
A Promócióban való részvétel az 1. pontban rögzítetteknek megfelelően automatikus. Az adatkezelés
mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
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 K&H TeleCenteren keresztül, a
(06 1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámon – személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését, valamint kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait
közvetlenül ajánlja fel. Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, vagy
bírósághoz fordulhat.
A fentieken túl a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.
A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 00465.
A Bank közreműködő adatkezelője és adatfeldolgozója a KBC Group Magyarországi Fióktelepe (1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 9.).
A Szervező a Résztvevők személyes adatait az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a vonatkozó ágazati jogszabályok (Hpt.) és az
adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezeli.
A Bank egyes marketing kampányaihoz külső, szakértő közreműködőt vesz igénybe. A közreműködő az
adatkezelési követelmények érvényesítését szerződésben garantálja.
A promóció nyerteseként a Résztvevőről a nyeremény átadásakor kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet,
melynek céljáról, felhasználásáról előzetesen külön tájékoztatást kap illetve amelyhez előzetesen
beleegyezését adhatja.
VII. egyéb rendelkezések
A Promóciós részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Promócióban nem vehetnek részt a K&H Csoport tagjainak, valamint a KBC magyarországi
leányvállalatainak alkalmazottai és tisztségviselői, az akcióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá
az előbbiek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685. § b) pont szerint.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciós részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy a
Játékot visszavonja, amely utóbbi esetben nyeremények kiosztására nem kerül sor.
A Promócióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Promóciós részvételi feltételek
rendelkezéseit, kivéve amennyiben a jelen Promóciós részvételi feltételekben írtak szerint a Szervező számára
írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni a Promócióban.
Budapest, 2014. október 1.

K&H Bank Zrt.
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