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Részvételi feltételek
A K&H okos plusz számlacsomagokra vonatkozó ügyfélajánlási programra vonatkozóan
Érvényben: 2015. december 1-től
A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, a továbbiakban: Bank) azon
meglévő devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy ügyfelei (a továbbiakban: Ajánló), akiket a bank hivatalos levélben arról
tájékoztatott, hogy kivezetésre kerülő bankszámlával rendelkezik a K&H Banknál valamint ezeknek a Banknál bankszámlával még nem
rendelkező ismerősei (a továbbiakban Ajánlott) részére ügyfélajánlási programot (a továbbiakban: Program) szervez a jelen Részvételi
Feltételekben foglalt feltételekkel. A Program keretében, amennyiben az ajánlás eredményeképpen az Ajánlott a Részvételi feltételekben
foglalt feltételek figyelembevételével lakossági bankszámlát nyit a Banknál Ajánló és Ajánlott egyaránt jutalomban részesül.
1 A Programban történő részvétel módja, feltételei
1.1 Az Ajánló akkor vehet részt a Programban, ha olyan bankszámlával rendlelkezik a Banknál, melynek kivezetéséről a Bank hivatalos
levélben tájékoztatta.
1.2 Az Ajánló a Program keretében ajánlott Ajánlottakat köteles a program részvételi feltételeiről előzetesen teljes körűen tájékoztatni.
1.3 Az Ajánló tudomásul veszi, hogy a jelen részvételi feltételeken túlmenően az Ajánlottnak semmiféle tájékoztatást nem adhat, ideértve
a K&H okos plusz számlacsomagok jellemzőit és tulajdonságait is.
1.4 Az érvényes ajánlás feltétele, hogy
1.4.1
az Ajánló átadja az Ajánlottnak a Programhoz tartozó egyedi azonosítóját,és
1.4.2
az Ajánlott ezt az azonosítót átadja a Bank számára K&H okos plusz számlacsomag (a továbbiakban: Számlacsomag) nyitásakor,
bankfiókban kezdeményezett számlanyitás esetén a Számlacsomag megnyitását megelőzően, a www.kh.hu weboldalon keresztül
kezdeményezett online számlanyitás esetén a telefonos adategyeztető hívás során és
1.4.3
az egyedi azonosító megfeleljen az Ajánló korábban a Bank részére megadott értesítési telefonszámának körzetszámából és
hívószámából képzett számsornak
1.4.4
a Számlacsomag nyitás elindításra kerüljön 2015. december 1. és 2016. január31. között és online számlanyitás esetén a
számlaszerződés aláírására kerüljön legkésőbb 2016. február 15. napjáig.
1.5 Ajánló egyedi azonosítója a Banknál megadott értesítési telefonszám két részéből tevődik össze, a körzetszámból és a hívószámból
(pl.: ha az Ajánló által a Banknál megadott értesítési telefonszáma a 06301234567, akkor a Programban az Ajánló egyedi azonosítója
a 301234567). Az Ajánló általi adatátadás célja kizárólag a Program keretében történő azonosítást, ennek megfelelően az Ajánló
tudomásul veszi, hogy az általa egyedi azonítóként megadott telefonszámot a Bank kizárólag a Program feltételeinek megfelelően, az
1.4 pontban hivatkozott azonosítás céljából használja fel.
1.6 Az Ajánlott csak az a magánszemély lehet, aki a Számlacsomag nyitás elindításának időpontjában nem rendelkezik élő forint
bankszámlával a Banknál és a Számlacsomag nyitás elindításának időpontját megelőző 6 hónapban sem rendelkezett élő forint
bankszámlával a Banknál és a Számlacsomag nyitását 2015. december 1. 2016. január 31 között elindítja.
1.6.1
Ha a Számlacsomag nyitást bankfiókban kezdeményezi az Ajánlott, akkor az elindítás napja a Számlacsomag megnyitásával
azonos nap.
1.6.2
Ha a Számlacsomag nyitást online kezdeményezi a www.kh.hu weboldalon keresztül, akkor az elindítás napja az online
nyomtatvány Ajánlott általi rögzítésének dátuma.
1.7 A Program keretén belül egy Ajánló korlátlan számú ajánlást adhat. A Program keretén belül az Ajánló az általa ajánlottak közül az után
az Ajánlott után részesül jutalomban, akinek részéről az első sikeres számlanyitás megtörtént. Az első eredményes ajánlást követően
az Ajánló további jutalomban nem részesül.
1.8 Ajánlott a számlanyitás során egy egyedi azonosítót használhat fel, akkor is, ha több Ajánlótól is kapott egyedi azonosítót.
2
Az ajánlásért járó jutalom
2.1 Az Ajánló, az 1. pontban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő, eredményesen ajánlott ügyfél (Ajánlott) után
jutalomban részesül, amennyiben bankszámláját vagy számlacsomagját, amelynek megszüntetéséről a Bank értesítette, 2016. január
31. napjáig K&H okos plusz számlacsomagra váltja át. Az Ajánló jutalma csomag díj fizetés mentes számlavezetési szolgáltatás a K&H
okos plusz számlacsomagra váltástól számított 6 hónapon keresztül.
3
Az Ajánlottnak járó jutalom
3.1 A Program keretén belül az 1. pontban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő, érvényesen Ajánlott ügyfél a Program
keretén belül megnyitott K&H okos plusz számlacsomagjának havi csomag díja a számlanyitástól számított 6 hónapon keresztül 0 forint.
4 A Számlacsomaghoz kapcsolódó külön igényelhető élet-, és balesetbiztosítási csomagok díjára a Program nem vonatkozik.
5 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a Program keretében nyitott Számlacsomag a számlacsomag megnyitását követő 12 hónapon
belül megszüntetésre kerül, a Bank Számlafelmondási díjat számít fel. A Számlafelmondási díj mértékéről az aktuális Természetes
személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetményből tájékozódhat.
A Program 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. A K&H okos plusz
számlacsomagokra vonatkozó feltételeket a Devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla,
betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, a Természetes személyek számláira, betéteire, pénztári
tranzakcióira vonatkozó hirdetmény és a bankszámlaszerződés tartalmazza. Az Ajánló elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Részvételi
Feltételeket, és azokat – a Programhoz tartozó egyedi azonosítójának Ajánlottnak átadásával – feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a
program résztvevője a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást
emel, a programból kizárásra kerül. A Bank biztosítja a Részvételi Feltételek elérhetőségét a bankfiókokban, illetve honlapján.
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