RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
MKB Egészség Plusz Hitelkártya Akció
2015. január 30. - 2015. március 08.
Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB Bank) akciót szervez (továbbiakban: Akció) azon
igénylők (a továbbiakban: Igénylők) számára, akik 2015. január 30. és 2015. március 08.
között MKB Egészség Plusz Hitelkártyát igényelnek az MKB Banktól.
1. Részvételi feltételek
1.1. Az Akcióban részt vesz minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki számára az
MKB Bank - az Akció időtartama alatt benyújtott igénylése alapján - MKB Egészség Plusz
Hitelkártya főkártyát (a továbbiakban: Hitelkártya) bocsát ki (a továbbiakban:
Kártyabirtokos).
1.2. Az Akció kizárólag új Hitelkártya főkártya igénylésre vonatkozik.
Nem minősül új igénylésnek:
 a már meglévő hitelkártya cseréje,
 új hitelkártya igénylése akkor, ha az Akció időtartama alatt az Igénylő felmondja a
hitelkártya-szerződést és új hitelkártya igénylést nyújt be,
 a meglévő hitelkeret megemelésének kérése,
 társkártya igénylés.
A Hitelkártya jellemzőit, annak igénylési módját és tartalmát, valamint a Hitelkártya
kibocsátásáról szóló szerződés általános szerződési feltételeit az MKB Bank Zrt-nek A
bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló
Üzletszabályzata, továbbá a Hitelműveletek végzéséről szóló üzletszabályzata és a Kondíciós
Lista tartalmazza. Az üzletszabályzatok és a Kondíciós Lista elérhetők a bankfiókokban,
valamint a www.mkb.hu honlapon.
1.3. Az Akcióban nem vehetnek részt az MKB Bank Zrt-vel tulajdonosi, munka-, megbízási,
vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint
ezen személyeknek - a Polgári Törvénykönyvben meghatározott - hozzátartozói, valamint a
hitelszerződést adóstársként aláíró személy.
1.4. Az Akciónak valamennyi Kártyabirtokos automatikusan résztvevője, ha megfelel a jelen
Részvételi feltételekben foglaltaknak.
1.5. A társkártya birtokosok az Akcióban nem vesznek részt.
1.6. Abban az esetben, ha a részvételre jogosult valamely Kártyabirtokos nem kíván részt
venni az Akcióban, vagy a jelen Részvételi feltételeket nem fogadja el, az Akció időtartama
alatt ezt bármikor írásban bejelentheti az MKB Bank Marketing és Kommunikációs
Igazgatóságának (1056 Budapest, Váci u. 38), 2015. március 07-ig, és ezzel automatikusan
kizárja magát az Akcióból. Ilyen tartalmú bejelentés hiányában a Kártyabirtokos a jelen
Részvételi feltételeket önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Az Akció időtartama
Az Akció 2015. január 30. 00:00 órától 2015. március 08. 24:00 óráig tart.
3. Díjazás
3.1 A Szervező díjazásban részesíti a jelen Részvételi feltételeket teljes körűen teljesítő első
200 (kettőszáz) Kártyabirtokost, aki az Akció időtartama alatt a Hitelkártyáját az Akció
kezdeti időpontjától számított legrövidebb időn belül összesen legalább 20 000 Ft (húszezer
forint) vagy annak megfelelő deviza (az elszámolás napján, a hatályos Kondíciós Listában
meghatározottak szerint forintra átszámítva) összegben vásárlási tranzakcióra (a
továbbiakban: Vásárlási tranzakció) használja, az MKB bankkártyahasználatot regisztráló
IT-rendszerének adatai szerinti bankszámlaterhelések alapján.
3.2 Díj:
A díjazásban részesülő Kártyabirtokosok mindegyike egy-egy 20 000 Ft (Húszezer Forint)
értékű Decathlon ajándékkártyát kap.
3.3 Amennyiben több Kártyabirtokos teljesíti egyidejűleg teljes körűen a jelen Részvételi
feltételekben meghatározott feltételeket, és együttesen érik el a 200. (kettőszázadik) vásárlási
utalványra való jogosultságot, az a Kártyabirtokos részesül díjazásban, aki a magasabb
összértékben hajtotta végre Vásárlási tranzakcióit az Akcióba bevont bankkártyáival.
3.4. A díjazás szempontjából nem minősül Vásárlási tranzakciónak:
 a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, továbbá bármely önkormányzat, önkormányzati szerv,
hatóság, bíróság határozata, végzése alapján végrehajtott tranzakciók;
 a tőzsdén, illetve a tőzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így különösen
értékpapírok, tőzsdei indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj stb.), továbbá devizák
vételére vonatkozó tranzakciók;
 a szerencsejáték típusú tranzakciók.
3.5. A díjazás szempontjából a készpénzfelvételi tranzakciók (beleértve a postán végrehajtott
készpénzfelvételi tranzakciókat is), valamint csoportos beszedési tranzakciók figyelmen kívül
maradnak.
3.6. A Decathlon ajándékkártya felhasználásával és beváltásával kapcsolatban bővebben a
www.decathlon.hu weboldalon tájékozódhat.
3.7. A díjak készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.
3.8. A díjak megvásárlását a Bank vállalja. A díjak után felmerülő adófizetési kötelezettség
teljesítése a Bank kötelezettsége. A díjazottak a díjjal kapcsolatban minőségi kifogást, illetve
reklamációt a jogszabályi keretek között a díj gyártójával szemben érvényesíthetnek.
4. A díjazottak kiválasztása
4.1 A díjazottak kiválasztása a jelen Részvételi feltételeknek megfelelő Kártyabirtokos
ügyfelek nevének és „személyes adatainak” meghatározásával történik, az MKB Bank
bankkártya-használatot
regisztráló
IT-rendszerének
adatai
szerint
végrehajtott
számlaterhelések alapján.
4.2 A díjazottak kiválasztását az MKB Bank Zrt. végzi, 2015. március 20-ig, jegyzőkönyvben
rögzítve a díjazottak nevét.

4.3 Az Akcióban nem lehet díjazott, aki a nyeremény átadásáig bármely okból megszünteti a
Hitelkártya kibocsátásáról kötött szerződését a Bankkal, vagy a díj átadásakor a szerződés a
megszüntetés hatálya alatt áll, továbbá, ha a Hitelkártyát nem a szerződésben meghatározott
feltételeknek megfelelően használja, illetve akinek - a díjazottak kiválasztásának időpontjában
- a hitelkártya használatának fedezetét biztosító számláján 15 (tizenöt) napot meghaladó
fizetési késedelme van, továbbá akinek a hitelkártyaszámláján az MKB Bank hitelkeret
túllépést tart nyilván.
5. A díjak átadása
5.1 A Kártyabirtokosok részére a Szervező a díjakat postai ajánlott, tértivevényes levélben
küldi el, a Kártyabirtokosnak a Bank információs rendszereiben nyilvántartott mindenkori
levelezési címére, a 4.2. pontban meghatározott jegyzőkönyvezési időponttól számított 5
munkanapon belül postára adva.
5.2. A díj a Kártyabirtokos részére átadottnak minősül, ha a tértivevényből megállapíthatóan a
küldemény átvételre került. A bármely okból át nem vett díjat a Bank ismételten nem adja át.
5.3 A díjak átvételét követően az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért,
hibákért és hiányosságokért a Szervezőt semmiféle felelősség nem terheli.
6. Szervező
6.1 Az Akció szervezője, lebonyolítója és finanszírozója az MKB Bank Zrt.
Levelezési cím: 1056 Budapest, Váci u. 38.
6.2 Az Akcióval kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal Bankunk ügyintézőihez az
MKB TeleBANKár ügyfélszolgálatán, a 06-40-333-666 telefonszámon, vagy személyesen
bármely bankfiókban. Az Akció Részvételi feltételei az Akció időtartama alatt megismerhetők
bármely MKB bankfiókban, megtekinthetők a www.mkb.hu honlapon.
Budapest, 2015. január 30.
MKB Bank Zrt.
(Jelen levél gépi úton előállított. Cégszerű aláírást nem igényel.)

