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K&H Bank Zrt.
„K&H 30. születésnapi nyereményjáték” Részvételi feltételek
A K&H Bank Zrt. „K&H 30. születésnapi nyereményjáték „elnevezéssel Akciót (a továbbiakban Akció)
szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „K&H 30. születésnapi nyereményjáték”
az Akció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-444; cégjegyzékszám: 01-10-041043, továbbiakban Szervező).
az Akcióban részvételre jogosultak (továbbiakban: Résztvevő), akik
- K&H lakossági bankszámlájukat 2017. október 14. előtt nyitották
- K&H lakossági bankszámlájukra 2017. novemberben érkezik, maximum három részletben, minimum a
2017-ben érvényes minimálbérnek megfelelő jövedelemátutalás (84.788 forint)
- 2017. novemberben legalább 10 darab egyenként legalább 1.000 forint értékű bankkártyás vásárlási
tranzakciót hajtanak végre a K&H lakossági bankszámlájukhoz kapcsolódó bankkártyával,
- 2017. decemberben, a nyertesek megállapításának időpontjában él az Akcióban résztvevő K&H
lakossági bankszámlájuk és a számlához igényelt betéti bankkártyájuk
Jelen Akció keretében
bankszámlára beérkező:
 munkabér/fizetés
 nyugdíj
 életjáradék
 családi pótlék
 gyed
 gyes
 táppénz
 megbízási díj
 ösztöndíj
 rokkantellátás

jövedelemátutalásnak

minősül bármely forintátutalásként a K&H

lakossági

az Akcióhoz kapcsolódó időpontok:
-

az Akcióban résztvevők számlanyitásának legkésőbbi időpontja: 2017. október 13.
az Akcióban való részvételhez, a jóváírásra való jogosultság megállapításához vizsgált bankkártyás
tranzakciók időszaka: 2017. november
az Akció keretén belül jóváírásra jogosultak körének megállapítása: 2017. december 7.
a nyertesek SMS-ben történő értesítése: 2017. december 12.
a nyeremény számlára érkezésének időpontja: 2017. december 20.

Az Akció részletei és a jelen részvételi feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu weboldalon érhetőek
el.

Az Akcióban való részvétellel a Résztvevő automatikusan tudomásul veszi a jelen Részvételi feltételekben
lefektetett valamennyi feltételt.
I. újonnan nyitott K&H lakossági bankszámla:
Az Akcióban résztvevő újonnan, az akció időszaka alatt megnyitásra kerülő K&H lakossági bankszámlák:
minden lakossági bankszámla, amely a következő számlacsomagok valamelyikében került megnyitásra:
- K&H minimum plusz számlacsomag
- K&H bővített plusz számlacsomag
- K&H kényelmi plusz számlacsomag
- K&H prémium számlacsomag
II. már meglévő K&H bankszámla:
A K&H Banknál lakossági K&H okos plusz számlacsomagok bármelyikével (minimum plusz, bővített plusz,
kényelmi plusz), K&H prémium számlacsomaggal, K&H okos számlacsomagok bármelyikével (minimum,
bővített, kényelmi, maximum), K&H elektronikus számlacsomaggal, K&H Trambulin Bankszámlával (18-25
éveseknek), K&H trambulin pályakezdő számlacsomaggal (18 – 28 éveseknek), K&H ifjúsági számlacsomagok
bármelyikével, K&H alapszámlával vagy K&H Lakossági Bankszámlával már rendelkező ügyfelek a jelen
Részvételi feltételekben rögzített kritériumok maradéktalan teljesítése esetén vehetnek részt az Akcióban.
III. a nyeremény:
A Résztvevőket a 2017. novemberben végrehajtott bankkártyás vásárlásaik számossága alapján állítjuk
sorrendbe. A 300 legtöbb bankkártyás vásárlást végrehajtó Résztvevő fog extra jóváírásban részesülni.
helyezés
1-60.
61-120.
121-180.
181-240.
241-300.

nyeremény
150.000 forint jóváírás
130.000 forint jóváírás
100.000 forint jóváírás
70.000 forint jóváírás
50.000 forint jóváírás

A nyeremény minden esetleges adóvonzatát a K&H Bank Zrt. viseli.
IV. a nyertesek megállapítása:
Az extra jóváírást azon Résztvevők körében ítéljük meg, akik az Akció időtartama alatt (2017. november) a
legtöbb, alábbiakban meghatározott bankkártyás vásárlási tranzakciót hajtották végre lakossági
bankszámlájukhoz kapcsolódó bármilyen típusú betéti bankkártyájukkal, valamint mindenben megfelelnek a
jelen Részvételi feltételeknek. Amennyiben (az egyes nyeremények esetében) holtverseny alakul ki a vásárlási
tranzakciók számát tekintve, az a Résztvevő végez előrébb, aki a forintban számított nagyobb vásárlási
összértéket produkálja.
A Bank vásárlási tranzakciónak tekinti a Hirdetmény (Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek
részére) a K&H lakossági betéti bankkártyák használati köre fejezetében foglalt (belföldi és külföldi)
tranzakciókat. Az Akcióba valamennyi bankkártyás vásárlás tranzakció beleszámít, úgy mint:
- érintéses és hagyományos (a kártya terminálba történő behelyezésével végrehajtott) bankkártyás fizetés
POS-en
- papíralapú (imprinteres) elfogadói környezetben végrehajtott bankkártyás fizetés
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internetes, valamint levélben vagy telefonon (MO/TO) lebonyolított bankkártyás fizetés
ATM-en keresztül végrehajtott bankkártyás fizetés (pl. mobiltelefon-egyenlegfeltöltés, szolgáltatói számla
kiegyenlítése)
- az Akcióban az Akció időtartama alatt végrehajtott, kiegyenlített vásárlási tranzakciók (POS) vesznek részt
a vásárlási dátumukkal (nem a könyvelési dátumukkal)
amennyiben a tranzakciók forintban mért összege tranzakciónkként legalább 1.000 forint.
-

Egy Résztvevő az Akció időszaka alatt, a feltételek teljesítése esetén egy alkalommal, egyetlen K&H lakossági
bankszámla vonatkozásában jogosult az extra jóváírásra. Amennyiben egy számlához több betéti
bankkártyával rendelkezik az ügyfél, a költések összeadódnak. A Bank elfogadóhelyenként naponta maximum
1 tranzakciót vesz figyelembe a bankkártyás vásárlások számosságának megállapításánál.
A nyertesek kiválasztása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az irányadóak.
A nyertesek személye 2017. december 7-én 24.00 óráig kerül megállapításra.
V. a jóváírás feltételei:
A Bank az extra jóváírást 2017. december 20-án az ügyfél azon K&H lakossági bankszámláján, egy összegben
írja jóvá, amelyre az Akció időszakában az Akció feltételeiben foglalt jövedelemátutalás érkezett.
VI. a felelősség kizárása:
Az Akcióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget.
A Szervező az Akcióban való részvétel során kizár minden felelősséget a postai kézbesítés során (pl.
bankkártya vagy a kártyához tartozó PIN-kód késedelmes kézbesítése) keletkezett késésekért, károkért és
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért.
VII. adatkezelési, adatvédelmi szabályok:
Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
A Résztevőknek bármikor joga van ingyenesen és indoklás 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.
Jelen adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Bank a jelen Akciót megszervezze, a fenti feltételek szerinti
Nyertesek személyét megállapítsa és azokat a nyereményükről értesítse, illetve a nyereményeket átadja. Az
adatkezelés a nyeremények átadását követő 90 nappal szűnik meg.
Adatkezeléssel kapcsolatos kifogás esetén a Résztvevő a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 00465
Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámán és
a K&H bankfiókokban kaphat.
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VIII. egyéb rendelkezések:
Az Akció Részvételi feltételei a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
Az Akcióban nem vehetnek részt a K&H Csoport tagjainak, valamint a KBC magyarországi leányvállalatainak
alkalmazottai és tisztségviselői, az Akcióval kapcsolatos megbízottai és alvállalkozói.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja, amely utóbbi esetben nyeremények kiosztására nem kerül sor.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi feltételek rendelkezéseit,
kivéve amennyiben a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban.

Budapest, 2017. augusztus 21.

K&H Bank Zrt.
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