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Használd K&H+ szolgáltatásunkat, vegyél részt játékunkban, ahol értékes nyereményeket nyerhetsz.
Az akció részvételi feltételei
A K&H Csoportszolgáltató Központ Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. cégjegyzékszám:
01-09-671000, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) valamint
a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. cégjegyzékszám: 01-10-0411043,,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), mint a Társaság teljesítési segédje a 2. pontban
meghatározott nyereményekben részesíti a K&H+ szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleket, akik az Akció
időtartama alatt kitöltik a https://regisztracio.kh.hu/khplusz/oldalon közzétett kérdőívet, az ott feltett kérdésekre
a lehető legnagyobb pontossággal válaszolnak, elfogadják a nyilatkozatokat, valamint a kérdőívek
kiértékelésének időpontjában regisztrált felhasználók a K&H+ szolgáltatáson (továbbiakban: Résztvevő,
Résztvevők), és megfelelnek jelen Részvételi feltételekben leírtaknak.
Érintett szolgáltatások:
internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás [K&H mobilbank, K&H+]
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az Akció kezdő időpontja 2021.07.05 06:00 és befejező időpontja 2020.08.08. 23:59.
1.2. Az Akcióban való részvétel regisztrációhoz és kérdőív kitöltéshez kötött, amelyet az Akció ideje alatt
szükséges megtenni az ügyfeleknek a www.kh.hu/zsebedbenajegyed oldalon.
1.3. Az Akcióban kizárólag a Társaság és a K&H Bank Zrt. azon ügyfelei vehetnek részt, akik az
alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének maradéktalanul eleget tesznek:
1.3.1 Szerződött K&H ügyfél, akik letöltötték a K&H mobilbank applikációt és azon belül a K&H+
szolgáltatásnál elfogadták az Általános Szerződési Feltételeket vagy olyan szerződött K&H ügyfél,
akik ezt az Akció ideje alatt teszi meg. Ezenkívül az Akció időszakában a saját nevükben kitöltik a
https://regisztracio.kh.hu/khplusz/ oldalon található tippjáték kérdőívét. Továbbá az Akció időtartama
alatt legalább egyszer vásárolnak közlekedési mobiljegyet vagy bérletet a K&H+-on keresztül.
1.3.2 Az Akcióban nem vehetnek részt a K&H Bank, a K&H Csoportszolgáltató Központ Kft, és a
K&H Csoport további tagintézményeinek munkavállalói, alkalmazottjai, és egyéb jogviszony
keretében történő foglalkoztatottjai, illetve ezek a Polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.
1.4. 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, a K&H+ szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a K&H mobilbank
leírását és feltételeit tartalmazó, a K&H Bank elektronikus azonosítású banki szolgáltatásokra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata és a Természetes személyes
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bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó
Hirdetménye tartalmazza.
2. NYEREMÉNY
2.1. Az Akcióban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:
2.2. Az Akció során összesen:
 1 darab Xiaomi elektromos roller
 1 darab KTM kerékpár
 1 darab Aqua Marina iSUP deszka kerül átadásra.
2.3. A nyereményeket az alábbiak szerint osztjuk ki: a legpontosabb (válasz egyenlőség esetén a
leggyorsabb) választ adó nyer és válaszhat a nyeremények közül. Ezt követően a második
legpontosabb (válasz egyenlőség esetén a leggyorsabb) választ adó résztvevő választhat a maradék
nyeremények közül, majd a harmadik legpontosabb (válasz egyenlőség esetén a leggyorsabb) választ
adó résztvevő kapja a megmaradt nyereményt.
3. NYERTESEK
3.1. A Nyeremények azon Résztvevők (a továbbiakban: Nyertesek) között kerülnek kiosztásra, akik az
Akció teljes időtartama alatt az Akció tippjátékában a kérdésre legpontosabban válaszolnak. Több
helyes és pontos válasz beérkezése esetén a Nyertesek sorrendjét a helyes válaszok beküldésének
időpontja alapján határozzuk meg. Tehát a válasz pontossága, a válasz pontosságának számossága
és a beküldés ideje határozza meg a végső Nyerteseket, valamint azon tény, hogy a
Résztvevők/Nyertesek mindenben megfelelnek a jelen Részvételi feltételeknek. Egy résztvevő egy
válasszal vehet részt az Akcióban, a nyereményjáték kiértékelésénél az időben először megadott
választ vesszük figyelembe és tekintjük érvényesnek. Abban az esetben, ha egyetlen Résztvevő sem
felel meg az 1.2 és 1.3 pontokban foglaltaknak, a Bank nem oszt ki Nyereményt.
3.2. A tippjáték kitöltésének időpontját óra:perc:másodperc pontossággal vizsgálja a Bank. Amennyiben (az
egyes nyeremények esetében) több mint 2 Résztvevő lenne jogosult nyereményre, a Bank azok között
osztja ki a Nyereményeket, akik leggyorsabban töltötték ki a kérdőívet. A K&H+ szolgáltatásra
vonatkozó regisztrációt (azaz az ÁSZF elfogadását) legkésőbb 2021.augusztus 9-én ellenőrizzük. A
2021. augusztus 8-át követően megvalósult regisztrációkat a nyereményjáték szempontjából nem
tekintjük teljesített feltételnek.
3.3. Egy Résztvevő legfeljebb 1 darab Nyereményre jogosult. A Nyeremények készpénzre nem válthatók át.
3.4. A Nyertesek megállapítása az Akció végét (2021.08.08-át) követően történik, legkésőbb 2021.
augusztus
31-ig.
A
tippjáték
kitöltésének
időpontját
a
Bank
által
üzemeltetett
www.kh.hu/zsebedbenajegyed oldalon rögzítjük és az lesz irányadó a nyertes kiválasztása során. A
nyeremények átvételére a nyereményre való jogosultságról történő tájékoztatástól számított 30 napon
belül van lehetőség.
3.5. A Nyertesek megállapítását követően a Bank a Nyerteseket elektronikus levélben vagy telefonon
értesíti (a továbbiakban: Értesítés), amelyet a Bank a regisztrációnál megadott elektronikus e-mail
címre vagy telefonszámra küld ki. Az Értesítést a Bank 2021. augusztus 31-ig küldi ki.
3.6. A Bank fenntartja a jogot, hogy a Nyerteseket az általuk megadott adatok ellenőrzése érdekében
telefonon keresse.
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3.7. Amennyiben a Nyerteseknek időközben megváltozik az e-mail címe/telefonszáma vagy bármilyen más
okból nem lehet a Nyereményről vonatkozó Értesítést kiküldeni, a Bank nem köteles az Értesítést újból
megkísérelni.
3.8. A Nyeremények átadására a K&H Bank Nyertessel egyeztetett bankfiókjában kerülhet sor, a Nyertessel
egyeztett időpontban.
4. A BANK FELELŐSSÉGE
4.1. Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni.
4.2. A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja.
5. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
5.1. Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok megtartásával jár el
5.2. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő Akcióban történő részvételi szándékának megerősítése során
megadott hozzájárulása.
5.3. Az adatkezelés a Résztvevő - a Bank honlapján való - regisztrációjával kezdődik és a nyereményre
jogosultak számára a nyeremény átvételére nyitva álló határidő elteltéig tart.
5.4. Az adatkezelés célja az, hogy a Bank az Akciót megszervezze, segítséget nyújtson az Akcióban való
részvétel rögzítésében, a jelen részvételi feltételek szerinti nyereményre jogosultak személyét
megállapítsa, a Nyerteseket értesítse.
5.5. A fenti cél elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő regisztráció
során megadott adatait és az Akció feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt
azonosító és termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat.
5.6. Az adatkezelés megszűntét követően a kizárólag az Akcióval kapcsolatos személyes adatok - amelyek
esetén az adatkezelés célja megszűnt – törlésre kerülnek.
5.7. A Bank bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett
nyilatkozattal, valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) a Résztvevő
visszavonhatja a regisztrációval megadott személyes adatai 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
Akcióból való kizárást vonja magával. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
5.8. További információk – különösen a jogok és jogorvoslati lehetőségek, valamint a Társaság és annak
teljesítési segédje, továbbá ezek adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége kapcsán nyújtott
tájékoztatás – kapcsán a Résztvevő a kh.hu/adatvedelem címen elérhető általános adatkezelési
tájékoztatóban tájékozódhat.
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6. EGYÉB
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi feltételek rendelkezéseit,
kivéve amennyiben a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban.
Az Akcióval kapcsolatos további információt a K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámán és
a K&H bankfiókokban kaphat.
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
visszaélésekre kerül sor, 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 tisztességtelen
módon szolgálják, például más nevében és más személyes adataival regisztrál.
A Részvételi feltételeket a Bank közzéteszi a https://regisztracio.kh.hu/khplusz/ internetes oldalon és biztosítja
az Akció teljes időtartama alatt.
Budapest, 2021. július 05.
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