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K&H Bank Zrt.
„KGFB keresztértékesítési kampány” Részvételi feltételek
A K&H Bank Zrt. „KGFB keresztértékesítési kampány” elnevezéssel Akciót (a továbbiakban Akció) szervez
és hirdet meg az alábbiak szerint.
az Akció megnevezése: „KGFB keresztértékesítési kampány”
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 jogosult (továbbiakban: Résztvevő), aki
2016. szeptember 15. és december 31. között,
• bármely K&H bankfiókban K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződést köt, és
• K&H minimum plusz, K&H bővített plusz, K&H kényelmi plusz vagy K&H prémium számlacsomagot
választ opcionális életbiztosítással (a K&H , és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződőjének és
a K&H számlacsomag szerződőjének ugyanannak a személynek kell lennie),
• egy elektronikus vagy dombornyomott K&H betéti bankkártyát igényel az újonnan nyitott
számlacsomaghoz.
• az Akció meghirdetésének időpontjában nem rendelkeznek K&H lakossági bankszámlával.
az Akcióhoz kapcsolódó határidők:
- K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötése: 2016. szeptember 15. és december 31. között
- K&H okos plusz vagy K&H prémium számlacsomag opcionális életbiztosítással igénylése: 2016.
szeptember 15. és december 31. között
- K&H elektronikus vagy dombornyomott K&H betéti bankkártyát igénylése: 2016. szeptember 15. és
december 31. között
- kártyaaktiválás utolsó napja: 2017. január 10.
- jóváírás utolsó napja: 2017. január 27.
- halasztott kockázatviselésű K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kockázatviselés kezdete
legkésőbb: 2017. február 28.
Az Akcióban részt vevő termékekre (kötelező gépjármű felelősség- és opcionális életbiztosítás,
bankszámlacsomag, bankkártya) részletes feltételei 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
foglaltakat.

I. Az akcióban résztvevő K&H bankszámlacsomagok:
Az Akció során az alábbi újonnan megnyitásra kerülő K&H Bankszámlacsomagok vesznek részt:
- K&H minimum plusz számlacsomag
- K&H bővített plusz számlacsomag
- K&H kényelmi plusz számlacsomag
- K&H prémium számlacsomag
II. Ajándék (jóváírás):
A Résztvevő ajándékra jogosult, amennyiben az akciós időszakban megigényli a fentiek szerinti
bankszámlacsomagot opcionális biztosítással, és bankkártyával és a bankkártyát a fenti határidőig aktiválja. A
Résztvevő az ajándékra való jogosultságát elveszíti, amennyiben az akció keretében nyitott bankszámláját a
nyitástól számított egy éven belül megszünteti. Az ajándék:
- azon Résztvevők részére, akik K&H minimum plusz, bővített plusz vagy kényelmi plusz
számlacsomagot igényelnek bankkártyával és opcionális életbiztosítással: 20 000 forint jóváírás.
- azon Résztvevők részére, akik K&H prémium számlacsomagot igényelnek bankkártyával és
opcionális életbiztosítással: 25 000 forint jóváírás.
Az ajándék minden esetleges adóvonzatát a K&H Bank Zrt. viseli.
III. Az Ajándék rendelkezésre bocsátásra:
A Bank az ajándék összegét az akció során igényelt bankkártya aktiválást követő 10 naptári napon belül az
akció során igényelt bankszámlán, egy összegben írja jóvá. A Banknak joga van az ajándékot az ügyféltől
visszakérni, amennyiben az akció során nyílt bankszámlát az ügyfél a nyitástól számított egy naptári éven belül
megszünteti.
IV. adatkezelési, adatvédelmi szabályok:
Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
Jelen adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Bank a jelen akciót megszervezze, a fenti feltételek szerinti
Résztvevők személyét megállapítsa és azokat az ajándékot átadja, az adatok más célból nem kerülnek
felhasználásra. Az adatkezelés az ajándék jóváírását követő 90 nappal szűnik meg, ezt követően Bank a
kizárólag Akcióval kapcsolatos személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt törli.
A Résztevőknek bármikor joga van 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, bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását illetőleg tiltakozhat az
adatkezeléssel szemben, kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Szervező a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül
ajánlja fel, továbbá jelezheti jelen kampányban való részvételének megszüntetését.
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
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A Bank adatkezelésével kapcsolatban tájékozódhat a www.kh.hu oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóból,
valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban a 2011. évi CXII. törvény Az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló rendelkezéseiből. Az Akcióval kapcsolatos további
információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámán és a K&H bankfiókokban kaphat.
V. egyéb rendelkezések:
Az Akció Részvételi feltételei a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
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 jelen Részvételi feltételekben írtak szerint a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem
kívánnak részt venni az Akcióban.

Budapest, 2016. szeptember 21.

K&H Bank Zrt.
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