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telefon: (06 1/20/30/70) 335 3355
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
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A K&H Bank Zrt.
2019. október 7. – 2019. november 17. közötti
„Használd K&H betéti- vagy hitelkártyádat egyérintéses fizetésre, most 10 000 forintos eMAG utalványt
kaphatsz!”
akciójának részvételi feltételei
A K&H Bank Zrt. „Használd K&H betéti- vagy hitelkártyádat egyérintéses fizetésre, most 10 000 forintos
eMAG utalványt kaphatsz!” elnevezéssel Akciót (a továbbiakban Akció) szervez és hirdet meg az alábbiak
szerint.
K&H hitelkártya THM: 18,3% - 26,0%
Az Akció szervezője:
– K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-4-44;
cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban Bank vagy Szervező).
Az Akció tárgya, érintett termékek és/vagy szolgáltatások:
– lakossági betétikártya-szolgáltatások [lakossági K&H bankkártyák]
– lakossági hitelkártya-szolgáltatások [lakossági K&H hitelkártyák]
Az Akció időtartama:
az Akció kezdő időpontja: 2019. október 7. 00. óra 00 perc
– az Akció befejező időpontja: 2019. november 17. 23. óra 59 perc
1. AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐK
Az Akcióban részvételre jogosultak azon természetes személyek (továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők),
akik az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének maradéktalanul megfelelnek:
1.1. A Banktól emailben és/vagy sms-ben tájékoztatást kaptak az Akcióról.
1.2. Az Akcióban történő részvételi szándékuk megerősítésének érdekében
a) a Banktól kapott emailben található „részt veszek az Akcióban!” gombra kattintva megerősítették
részvételi szándékukat jelen Akcióban legkésőbb 2019. november 17. 23. óra 59 percig, vagy
b) a Banktól kapott emailben/sms-ben kiküldött kh.hu/emag-pp-mc vagy kh.hu/emag-pw-visa oldalon
található regisztrációs felületen keresztül megerősítették részvételi szándékukat jelen Akcióban
legkésőbb 2019. november 17. 23. óra 59 percig.
1.3. Rendelkeznek legalább egy olyan lakossági, aktivált, élő K&H Mastercard betéti érintőkártyával, K&H
Mastercard betéti énkártyával, K&H Maestro betéti érintőkártyával, K&H Maestro betéti énkártyával, K&H
Mastercard hitelkártyával, K&H World Mastercard hitelkártyával, vagy K&H Visa Electron betéti
értintőkártyával, K&H Visa Classic betéti érintőkártyával, K&H arany bankkártyával, K&H Visa Classic
hitelkártyával, amelyet 2019. január 1. és 2019. augusztus 31. között havonta maximum 2 db
(összesen maximum 16 db) egyérintéses (PayPass vagy payWave) vásárlási tranzakcióra (POS)
használtak.
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1.4. Az Akció időszakában a saját nevükre szóló, 1.3. pontban felsorolt bármelyik betéti vagy hitelkártyát
legalább 5 alkalommal, vásárlásonként minimum 1000 forint értékben egyérintéses vásárlási
tranzakcióra (POS) használják.
1.5. A Bank egyérintéses (PayPass vagy payWave) vásárlási (POS) tranzakciónak tekinti a K&H betéti
bankkártya hirdetmény természetes személyek részére, valamint a K&H hitelkártya hirdetmény
természetes személyek részére hirdetmények K&H lakossági betéti bankkártyák/hitelkártyák használati
köre fejezetekben foglalt egyérintéses tranzakciót, az alábbi megkötésekkel:
a) Kizárólag egyérintéses bankkártyás fizetés (POS) fogadott el.
b) Az Akcióban kizárólag az Akció időtartama alatt elszámolt (könyvelésre került), kiegyenlített
egyérintéses vásárlási tranzakciók (POS) vesznek részt.
1.6. A Résztvevők az 1.3. pontban felsorolt betéti- vagy hitelkártyájukkal vehetnek részt az Akcióban. Ha a
Résztvevő rendelkezik mind betéti-, mind hitelkártyával, azzal a betéti- vagy hitelkártyájával vesz részt
az Akcióban, amelyik tekintetében teljesíti a kiírásban szereplő feltételeket. Amennyiben több betétiés/vagy hitelkártyájával is teljesíti a kiírásban szereplő feltételeket, abban az esetben is egy Résztvevő
csak egy betéti- vagy hitelkártyával vehet részt az Akcióban, és ennek értelmében maximum egy
Jutalomra jogosult.
Az Akcióban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi feltételekben
lefektetett valamennyi feltételt.
2. JUTALMAK
Az Akció során az alábbi Jutalmak kerülnek kiosztásra:
– 200 darab 10 000 forint értékű eMAG utalvány (továbbiakban: Jutalom).
A Jutalom egy, az eMAG által elektronikus úton kiállított kuponkód, amely kizárólag a www.emag.hu weboldalon
a webshop teljes termékkínálatára használható fel. További részletek: www.emag.hu/info/vasarlasi-utalvany.
A Jutalom átadása a Jogosultak részére a Bank által elektronikus formában történik a Banknál bejelentett email
címre, legkésőbb 2019. november 29-ig.
A jutalom minden esetleges adóvonzatát a Szervező viseli.
3. JUTALOMRA JOGOSULTAK
A Jutalmak azon Résztvevők (a továbbiakban: Jogosultak) között kerülnek kiosztásra, akik az Akció teljes
időtartama alatt a legtöbb, 1.4. és 1.5. pontokban meghatározott egyérintéses vásárlási tranzakciót
hajtották végre, valamint mindenben megfelelnek a jelen Részvételi feltételeknek. Abban az esetben, ha
egyetlen Résztvevő sem felel meg az 1.4., 1.5 pontokban foglaltaknak, a Szervező nem oszt ki Jutalmat.
Az egyérintéses vásárlási tranzakciók időpontját napi pontossággal vizsgálja a Bank. Amennyiben (az egyes
Jutalmak esetében) több mint 200 Résztvevő lenne jogosult Jutalomra, a Bank azok között osztja ki a Jutalmakat,
akik az Akció időszakában a legtöbb 1.5. pontban meghatározott egyérintéses POS vásárlást és azokat a
legnagyobb összegben bonyolították. További azonosság esetén azon Résztvevők részesülnek Jutalomban,
akik az Akció kezdetétől számítva időben a leghamarabb elérik azt az összesített tranzakciós darabszámot,
amivel bekerültek a 200 legtöbbet és legmagasabb összegben vásárló Résztvevő közé.
Minden Résztvevő maximum 1 darab Jutalomra jogosult. A Jutalmak készpénzre nem válthatóak át.
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A Jogosultak megállapítása az Akció végét (2019. november 17.) követően történik, legkésőbb 2019. november
29-ig. A vásárlások számának kimutatására a Bank belső információs rendszere az irányadó.
A Jogosultak megállapítását követően a Bank a Jogosultakat emailben értesíti (a továbbiakban: Értesítés) és
egyidejűleg megküldi számukra a Jutalmat a Bank rendszereiben rögzített email címre. Az Értesítést a Bank
legkésőbb 2019. november 29-ig küldi ki.
Amennyiben a Jutalom a megadott email címre nem küldhető ki, a Bank nem köteles azt újból kiküldeni.
4. A BANK FELELŐSSÉGE
Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni és a Jogosultaknak a Jutalmakat átadni. A Bank a
tévesen megadott vagy nem működő e-mail címekért nem vállal felelősséget.
A Bank az akció visszavonásának és az akciós feltételek módosításának jogát fenntartja.
5. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok betartásával jár el.
Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő Akcióban történő részvételi szándékának megerősítése során megadott
hozzájárulása.
Az adatkezelés a Résztvevő által a hozzájárulás megadásával kezdődik és a Jutalomra jogosultak személyének
megállapításával, valamint a Jogosultak részére a Jutalom átadását követő 90 nap elteltével ér véget.
Az adatkezelés célja az, hogy a Bank az Akciót megszervezze, a fenti feltételek szerinti Jutalomra jogosultak
személyét megállapítsa, a feltételek fennállásáról a Résztvevőket az Akció időtartama alatt értesítse, illetve a
Jutalomról tájékoztassa, továbbá a Jutalmat a Jogosultak részére átadja.
Az adatkezelés céljának megszűntét követően a Bank az Akcióban való részvétellel kapcsolatos személyes
adatokat törli.
A fenti célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő azonosítására szolgáló
és elérhetőségi adatait, továbbá az Akció feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt azonosító
és termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat.
A Résztvevő a Bank bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett
nyilatkozatával, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) visszavonhatja a
regisztrációval megadott személyes adatainak az Akcióval kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulását.
Kérelmezheti továbbá a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása, az adatkezelés korlátozása és az adatok
törlése az Akcióból való kizárást vonja magával.
A Résztvevőt megillető jogokról a Bank kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található általános adatkezelési
tájékoztatója nyújt bővebb felvilágosítást, további információ pedig a Szervező adatvédelmi tisztviselőjétől
kérhető.
A Résztvevő adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival elsődlegesen a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez,
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.
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6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
Az Akció 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.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat rendelkezéseit, kivéve
amennyiben a Bank számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban.
Az Akcióból kizárásra kerülnek azok a Résztvevők, akik az Akció szellemiségével ellentétesen vesznek részt az
Akcióban. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e
Résztvevőktől.
A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket indokolt esetben, így előre nem látott és el nem
hárítható okok bekövetkezése esetén módosítsa, vagy az Akciót annak bármelyik fázisában lezárja.
A Bank jogosult kizárni az Akcióból azt a Résztvevőt, aki az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Részvételi
feltételekben foglalt feltételek és előírások megkerülésével vesz részt. Amennyiben az Akció során visszaélések,
jelentős mértékű sportszerűtlen magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Bank
fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse vagy megszüntesse. Tisztességtelennek minősül minden olyan
magatartás, amely a nyerési esélyek növelését szolgálják, és amely magatartás jelentős mértékben, a Bank
megítélése szerint hátrányosan tér el az ügyfél bankkártyás fizetési, vásárlási szokásaitól, így különösen
nagyobb összegű tranzakció(k) kisebb összegű (pl. minimum 1000 Ft értékű) vásárlási tranzakciókra való
feltördelése.
Budapest, 2019. október 7.
K&H Bank Zrt.
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