tájékoztató promóciós ajándékról
Jelen tájékoztató kizárólag a K&H rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 3
feltételei szerint létrejövő szerződésekre vonatkozik.
A promócióban részt vesz minden 18. életévét betöltött természetes személy ügyfél, aki 2022. szeptember
30. és 2022. december 16. közötti időszakban1 Szerződőként biztosítási ajánlatot ír alá,
• amelynek biztosítottja nem biztosított más, korábban a K&H Biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási
szerződésnek és
• amelyben vállalja éves, féléves, negyedéves vagy havi díjfizetési gyakorisággal
o több mint 35 év tartam esetén évente legalább 120 000 Ft biztosítási díj megfizetését, vagy
o legalább 25, de legfeljebb 35 év tartam esetén évente legalább 180 000 Ft biztosítási díj
megfizetését, vagy
o kevesebb, mint 25 év tartam esetén évente legalább 240 000 Ft biztosítási díj megfizetését és
• amelynek szerves része a promócióra vonatkozó záradék2 és
• legalább 20 000 Ft-ot megfizet a biztosító számlájára a biztosítási ajánlat aláírásának napjától
számított 90 napon belül és
• a K&H Bank által visszaigazolt csoportos díjbeszedési megbízással fizeti a biztosítási díjat és
• a promóció időtartama alatt a Biztosító rendszereinek kimutatása alapján marketing célú
megkereshetőséghez hozzájárult és nem tiltakozott az alapszintű marketingcélú adatfelhasználás
ellen.
Amennyiben a fenti feltételeknek nem tesz eleget a Szerződő, úgy nem jogosult a promócióban való
részvételre.
Minden, a promócióban résztvevő 18. életévét betöltött természetes személy Szerződő a fenti feltételek
teljesülése esetén legkorábban a biztosítási ajánlat aláírását követő 45. nap után egy ajándék Xiaomi
Redmi Watch 2 Lite típusú okosórát3 vehet át azon a K&H személyes ügyfélponton, ahol a Szerződő
személy a biztosítási ajánlatot aláírta.

A promóciós időszak korábban is lezárható, vagy meghosszabbítható. A lezárás, vagy meghosszabbítás tényéről és
feltételeiről a K&H Biztosító ügyfeleit a kampány meghirdetett lezárását megelőző munkanap végéig, a www.kh.hu
oldal lakosság/ajánlataink menüpontja alatt elhelyezett leírásban tájékoztatja. A kampány lezárását követő naptól
megkötött K&H rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 3 esetén az itt ismertetett ajándékra
való jogosultság nem érvényesíthető.
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A promócióra vonatkozó záradék aláírásával a Szerződő vállalja, hogy legalább három évig fizeti az ajánlatban
megjelölt biztosítási díjat, díjfizetését ideiglenesen vagy véglegesen nem szünetelteti, illetve a szerződését nem
szünteti meg. Amennyiben a Szerződő a záradékban foglalt feltételeknek nem tesz eleget, úgy köteles visszatéríteni a
Biztosító számára 20 000 forintot, amely megfelel a promóciós ajándék átadáskori, kezelési és szállítási költségekkel
növelt forgalmi értékének. Az ily módon visszatérítendő összeget a Biztosító jogosult a kifizetésre kerülő
visszavásárlási összegből levonással érvényesíteni.
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Az ajándékba adott készülék és tartozékai hivatalos magyarországi garanciával rendelkeznek, az esetleges minőségi,
jótállási, illetve garanciális problémák esetén a Biztosítót nem terheli felelősség. A készülékek jótállási, illetve
garanciális ügyintézését a készülék gyártója biztosítja. Garanciális problémákkal kapcsolatban a márkaképviselet az
illetékes.
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A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy promóciós ajándékként hasonló paraméterekkel
rendelkező, akár más márkájú okosórát vagy az okosóra értékének megfelelő vásárlási utalványt
adjon át a Szerződőnek.
A részvételi feltételek teljesülését követően az ajándék átvételének időpontjáról a banki tanácsadó értesíti
a Szerződőt, a szerződésben megadott telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségén.
Az ajándékra jogosultak személyének megállapítása érdekében a Biztosító jogos érdekre alapítva a
szükséges mértékben felhasználja a Szerződő azonosítására szolgáló és elérhetőségi adatait, továbbá a
promóció feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt azonosító és termékadatokat,
valamint tranzakciós adatokat.
A fenti adatkezelés vonatkozásában a Szerződőt korlátozás és indoklási kötelezettség nélküli, feltétlen
tiltakozási jog illeti meg a fenti adatkezelés tekintetében.
A banki tanácsadó az ajándékról való tájékoztatását a Szerződő által megadott önkéntes hozzájárulás
alapján végzi, a Biztosító rendszerében fellelhető e-mail cím és/vagy telefonszám felhasználásával.
A fenti adatkezelés vonatkozásában pedig a Szerződőt megilleti a hozzájárulásának visszavonásához való
joga. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás birtokában végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés ellen a Biztosító bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H
TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) kifejezheti tiltakozását, illetve a hozzájárulásának
visszavonását. Kérelmezheti továbbá a Biztosítótól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A hozzájárulás visszavonása, a
tiltakozás, a személyes adatok törlésének, vagy az adatkezelés korlátozásának kérése a promócióból való
kizárást vonja maga után.
A promócióval kapcsolatos személyes adatok kezelése a promóció befejező időpontjáig, de legfeljebb az
érintett tiltakozásáig, vagy hozzájárulásának visszavonásáig tart. A promóció befejezésnek időpontját
követő napon a promócióval kapcsolatosan kezelt személyes adatok azonnali hatállyal törlésre kerülnek.
Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival elsődlegesen a Biztosítóhoz, és annak adatvédelmi
tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11. vagy 1363 Budapest, Pf. 9.) vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos
jogvitában az illetékes törvényszék jár el.
A Résztvevőket megillető jogokkal, továbbá a Biztosító adatkezelésével kapcsolatos bővebb tájékoztatást
a https://www.kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban talál, továbbá
személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet a Biztosító bármely elérhetőségén.
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