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AKCIÓS HIRDETMÉNY
K&H választható utasbiztosítás bankkártyához első éves díj akció
2015. május 15. – szeptember 15. között

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: Bank) 2015. május 15. – 2015.
szeptember 15. között ”K&H választható utasbiztosítás bankkártyához első éves díj akció” elnevezéssel akciót
szervez (a továbbiakban: Akció), amelynek részleteit az alábbiak szerint határozza meg:
2015. május 15. és 2015. szeptember 15. között a Bank Akciót szervez a „K&H választható utasbiztosítás
bankkártyához” (továbbiakban: utasbiztosítás) termékre. Az akciós időszak alatt igényelt utasbiztosítás 6 000
forintos éves díjának terhelését követő hónap 15-ig a Bank a 3 000 forintot jóváír a bankkártyához tartozó
számlán. A jóváírás feltétele, hogy az utasbiztosítás éves díja terhelésre kerüljön a bankkártyához tartozó
számlán legkésőbb 2015. szeptember 30-ig.
Az Akció kizárólag az Akció ideje alatt meglévő vagy új bankkártyához igényelt utasbiztosításokra vonatkozik.
Az Akció kezdő időpontja: 2015. május 15. 00:00 óra, az Akció befejező időpontja: 2015. szeptember 15. 24:00
óra.
Az utasbiztosítás új és meglévő bankkártyák mellé egyaránt igényelhető a Betéti bankkártya hirdetmény
természetes személyek részére, illetve a Hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére
hirdetményekben meghatározottak szerint.
Az Akció lebonyolítása a jelen Hirdetmény szerint történik. Amennyiben jelen Hirdetmény valamely kérdést nem
szabályoz, úgy a „Bankkártya és hitelkártya szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF”, a vonatkozó hatályos
Hirdetmények, valamint az irányadó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A biztosítási
feltételeket és a Biztosító elérhetőségeit megtalálja www.kh.hu honlapunkon a lakosság – biztosítások – K&H
választható utasbiztosítás bankkártyához elérési útvonalon.
Jelen akciós hirdetményt a Bank a www.kh.hu internetes címen és a K&H bankfiókok ügyfélterében kifüggesztve
közzéteszi és biztosítja, hogy az Akció teljes időtartama alatt folyamatosan elérhető legyen.

Budapest, 2015. május 15.

