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A K&H Biztosító Zrt.
„K&H casco 2017 bevezetési promóciós játék”
K&H Biztosító Zrt.-re vonatkozó játékszabályzata

Promóció megnevezése: „K&H casco 2017 bevezetési promóciós játék”
A játék szervezője a K&H Biztosító Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; adószám:
10765920-4-44; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041919, továbbiakban Szervező).
A promóciós játék 2017. június 30-tól 2017. szeptember 30. napjáig tart.
A promóciós játék részletei és a játékszabályzat www.kh.hu/ hírek és hivatalos közzétételek/K&H
Biztosító közleményei/ letölthető dokumentumok/nyereményjátékok nyertesei weboldalon érhető el.
I. A játék részvételi feltételei
A promócióban résztvevő személyek: a promócióban részt vehet minden, aki Magyarországon
állandó lakhellyel rendelkezik, 18. életévét betöltötte, és cselekvőképes magyar állampolgár.
A játékba automatikusan részt vesz minden olyan szerződő, aki 2017. június 30-től 2017. szeptember
30. a K&H Biztosítónál a K&H Biztosító helyi képviselőjén keresztül K&H casco biztosítást köt, illetve
az adott szerződést megkötő biztosításközvetítő.
A nyereménysorsoláson az vehet részt, aki megfelel a jelen szabályzatban meghatározott részvételi
feltételeknek.
II. Nyeremények és sorsolási információk
A részvételi feltételeknek megfelelő szerződők között kisorsolásra kerül összesen 2, egyenként
25 000 Ft értékű a NagyNap.hu által kiállított Élményutalvány, illetve azonos nyereményben részesül
az adott szerződést megkötő biztosításközvetítő.
A sorsolás időpontja: 2017. október 13. (péntek) 11 óra
A sorsolás helyszíne: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A sorsolás véletlenszerű gépi sorsolással történnek.
A Szervező a sorsolás alkalmával 2 tartaléknyertest sorsol.
A nyeremény minden adóvonzatát a K&H Biztosító Zrt. viseli. A befizetett adóelőleg összegéről a
Szervező a nyertesek kérésére igazolást állít ki, amit postán juttat el a nyertes által megadott címre.
A nyeremény készpénzre nem váltható át.
III. A nyeremény átvételének feltételei
A nyertest a Szervező a megadott e-mail címen, vagy telefonszámon értesíti a sorsolást követő
15 napon belül. Amennyiben nyertes az értesítést követő 15 napon belül nem reagál az értesítésre
vagy a szerződéskötés során megadott mobil telefonszám illetve e-mail cím hiányos vagy rossz és
azért az értesítés sikertelen, úgy a Szervező a soron következő tartalék nyertest értesíti a nyeremény
átvételről.
A nyertes a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően a Szervező által, az értesítésben
előre meghatározott időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül jogosult.

Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át a nyereményét, úgy a Szervező a soron
következő tartalék nyertest értesíti a nyeremény átvételről.
A nyeremény átvételére személyesen, a nyertessel egyeztetett K&H Biztosító területi irodáiban, vagy
K&H Biztosító központi ügyfélszolgálati irodájában kerül sor.
A nyertest a nyeremény átadásakor személyi igazolvány, lakcímkártya, a nyereményértesítő e-mail és
a megadott telefonszám segítségével azonosítjuk.
Amennyiben a nyertes valós adatai eltérnek a szerződéskötés során megadott adatoktól, úgy a
Szervező a soron következő tartalék nyertest értesíti a nyeremény átvételről.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozottá vált a nyeremény átvételekor, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak gondnokával együtt
jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelenné vált a nyeremény átvételekor, úgy nevében
kizárólag gondnoka járhat el.
A nyeremény átvételével (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) és
felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek a nyertest terhelik.
IV. Felelősség kizárás
A játékban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget.
A Szervező kizár minden felelősséget az értesítés során keletkezett károkért a Játékban való részvétel
során, továbbá a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért és károkért.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot
visszavonja, amely utóbbi esetben a nyeremények kiosztására nem kerül sor.
V. Adatkezelési szabályok
A Szervező a Játékosok személyes adatait a Bit. és Info tv. szerint kezeli, az adatokat harmadik
személyek részére – törvényi felhatalmazás hiányában – a Szervező nem adja ki. A Játékkal
kapcsolatos adatokat a Szervező jogszabály által meghatározott ideig, legfeljebb az
igényérvényesítésre nyitva álló idő leteltéig őrzi meg.
A Résztvevőnek bármikor joga van ingyenesen és indokolás nélkül tájékoztatást kérni a Szervező
elérhetőségein személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve
törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint tiltakozhat a Játékban való részvétele és adatainak e
célból való kezelése ellen. Tiltakozás esetén Szervező a Játékos adatainak a Játékban való részvétel
érdekében való kezelését megszünteti.
Adatkezeléssel kapcsolatos kifogás esetén a Játékos a Szervező adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Szervező adatkezelési
nyilvántartási azonosító száma: 40912.
VI. Általános rendelkezések
A játékszabály a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Játékosok minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzat rendelkezéseit, kivéve
amennyiben a jelen játékszabályzatban írtak szerint a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem
kívánnak részt venni a Játékban.

