A Raiffeisen Premium Banking által meghirdetett
” Ajánljon és nyerjen egy iPAD táblagépet!” akciójának
játékszabályzata.
Kiegészítve 2017.06.22-én
A Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: Cg. 0110-041042, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága - a továbbiakban: Bank)
” Ajánljon és nyerjen egy iPAD táblagépet!” akciójának (a továbbiakban: Akció) részvételi
feltételeit (a továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A 2017.június 19. - 2017. december 31. között futó akcióban az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy
vehet részt:
1.1. aki a megjelölt akciós időszakban Premium Banking ügyfél (a továbbiakban: Játékos vagy Ajánló játékos),
és teljesíti az alábbi feltételeket:
a Bank által rendelkezésére bocsátott ajánlólap sorszámozott „ajánló ügyfél adatai” szelvényét saját
adataival az ajánlószelvény mezőinek megfelelően hiánytalanul kitölti, és legkésőbb 2017.10.31-én
fiókzárásig átadja Premium Banking tanácsadójának,
az általa ajánlott személy, aki a számlanyitást megelőző 6 hónapban nem volt a Raiffeisen Bank Zrt.
ügyfele, illetve 2017.05.01. – 2017. 10.31. közötti időszakban a Raiffeisen Bank Zrt.-nek vagy
leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője, vagy ezek közeli hozzátartozója,
2017.10.31-ig Premium Gold 2.0 vagy Premium Select számlát nyit a Banknál,
az ajánlólapnak az „ajánló ügyfél” szelvénnyel azonos sorszámú „új ügyfél adatai” szelvénye a szelvény
mezőinek megfelelően az ajánlott személy adataival hiánytalanul kitöltésre és legkésőbb 2017.10.31én fiókzárásig leadásra kerül az ajánlott személy Premium Banking tanácsadójának,
az ajánlott ügyfél 2017.11.30-án teljesíti a hatályos Premium Banking Kondíciós Lista szerinti, az
adott számlacsomagra meghatározott, a számlavezetési díj alóli mentességre vonatkozó feltételek
egyikét.
bankszámlája eredményhirdetéskor nem áll megszüntetés hatálya alatt, ill. nem áll fenn a Bankkal
szemben 5 ezer Ft-ot meghaladó lejárt és esedékes tartozása.

1.2. aki a megjelölt akciós időszakban nyit Premium Gold 2.0 vagy Premium Select számlát (a továbbiakban:
Játékos vagy Új ügyfél játékos), és teljesíti az alábbi feltételeket:
aki a számlanyitást megelőző 6 hónapban nem volt a Raiffeisen Bank Zrt. ügyfele, illetve 2017.05.01.
– 2017. 10.31. közötti időszakban a Raiffeisen Bank Zrt.-nek vagy leányvállalatainak nem
munkavállalója, vezető tisztségviselője, vagy ezek közeli hozzátartozója,
az ajánlólapnak az „ajánló ügyfél” szelvénnyel azonos sorszámú új ügyfél adatai szelvénye a szelvény
mezőinek megfelelően az ajánlott személy adataival hiánytalanul kitöltésre, és legkésőbb 2017.10.31én fiókzárásig átadásra kerül az ajánlott személy Premium Banking tanácsadójának,
2017. 11. 30-án teljesíti a hatályos Premium Banking Kondíciós Lista szerinti, az adott
számlacsomagra meghatározott, a számlavezetési díj alóli mentességre vonatkozó feltételek egyikét. A
Premium Banking Kondíciós Lista szerinti türelmi idő a 2017. október 1-jétől nyitott, Akcióban résztvevő
számlák esetében nem kerül alkalmazásra.
bankszámlája eredményhirdetéskor nem áll megszüntetés hatálya alatt, ill. nem áll fenn a Bankkal
szemben 5 ezer Ft-ot meghaladó lejárt és esedékes tartozása.

A feltételek fennállásának igazolása szempontjából kizárólag a Bank nyilvántartásai az irányadóak.
1.3. Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. A Bank
fenntartja magának a jogot a Játékszabályzat Játékosokra kedvező vagy kedvezőtlen módosítására vagy
kiegészítésére.
1.4.

A
jelen
Játékszabályzat
elérhető
a
Premium
Banking
internetes
felületén
https://premiumbanking.raiffeisen.hu/ és a Premium Banking tanácsadóknál. Az ajánlószelvény kitöltésével
és leadásával a Játékos visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy a Játékszabályzatot teljes körűen
megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot –
annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel,
automatikusan kizárja magát az Akcióból.

1.5 A Bank fenntartja magának a jogot, hogy kizárja az Akcióból azt a Játékost, akinek bankkártya használata
az Akció időtartama alatt jelentősen eltér a saját korábbi bankkártya használatától, és/vagy a jóhiszemű,
tisztességes joggyakorlással ellentétes.
1.6. Az Akció időtartama alatt az „Új Ügyfél játékos” „Ajánló játékos” is lehet, amely minőségében rá az Ajánló
játékosra vonatkozó feltételek irányadóak.
1.7. Egy Ajánló játékos maximum 5 ügyfelet ajánlhat. Az ajánlás során az Ajánló Játékos teljes körű felelősséget
vállal azért, hogy rendelkezik az ajánlott személy hozzájárulásával adatai Bank részére történő átadásához,
valamint ahhoz, hogy vele a megadott elérhetőségeken a Bank a kapcsolatot felvegye. Az internetről letöltött
ajánlószelvény kizárólag a bankfiókban átadott, egyedi sorszámmal ellátott, megfelelően kitöltött papír alapú
szelvénnyel együtt érvényes.

2. NYERTES
A fenti feltételeket együttesen teljesítő ügyfelek közül 5 Új ügyfél játékos, és az őket ajánló 5 Ajánló ügyfél játékos
lesz jogosult a nyereményre. A nyertes személyét ajánlói oldalon is az Új ügyfél játékos személye határozza meg.
Amennyiben az ajánló vagy az ajánlott nem felel meg a szabályzat feltételeinek, az ajánló és az ajánlott egyaránt
elveszti jogosultságát a nyereményre. A nyertes az az Új Ügyfél játékos, és így az őt ajánló Ajánló ügyfél játékos,
akinek a bankkártyás vásárlása, a közjegyzőnél letétbe helyezett, a SzuperHéten (2017. november 27december 3.) belül meghatározott időponthoz időben legközelebb esik. A bankkártyás vásárlás
végrehajtásának időpontja a tranzakció Bankhoz történő beérkezésének időpontjával megegyező. Időpont
egyezőség esetén a sorrendet a SzuperHéten végrehajtott vásárlási tranzakciók összege, ennek egyezése esetén
az Új ügyfél játékosok általi számlanyitás (Keretszerződés felek általi aláírásának) dátuma határozza meg. Ha a
számlanyitás dátumában is egyezőség van, akkor az a Játékos a nyertes, akinek teljes neve a magyar ABC
alapján betűsorrendben előrébb van.
Off-line tranzakciók esetén a Bank az elfogadóhelyi terminál üzemeltetője által a Banknak küldött, tranzakcióról
szóló értesítésében szereplő dátumot és időpontot veszi figyelembe a bankkártyás vásárlás végrehajtásának
időpontjaként.
A bankkártyás vásárlásra meghatározott feltétel bármely MasterCard típusú Raiffeisen Premium Sokoldalú
OKOSkártyával, betéti- és/vagy hitelkártyával – ide értve a társkártyát is – teljesíthető. A bankkártyás vásárlások
közül a Bank a 2017. december 4-ig lekönyvelt vásárlási tranzakciókat veszi figyelembe. Az azonos
naptári napon belül azonos elfogadóhelyen történt vásárlások közül maximum az első 5 tranzakció kerül
figyelembevételre.
Nem minősül vásárlási tranzakciónak, ha a bankkártya használata:

-

Szerencsejátékhoz, fogadáshoz, kaszinóhoz kapcsolódó szolgáltatások,
Államkincstár és állami szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére,
Pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi vállalkozásnál regisztrált elektronikus számlára
bankkártyával történő befizetésre,
Közüzemi számlák, szolgáltatások megfizetésére, postai csekk befizetésére történik.
A nyerő időpontot a Bank a SzuperHét első napját megelőzően helyezi közjegyzői letétbe. A közjegyzőnél
elhelyezett zárt boríték közjegyző előtt történő felbontására a SzuperHét végét követően kerül sor, legkésőbb
2017. december 8-ig.

3. NYEREMÉNY
3.1. A Bank a jelen Játékszabályzat 1.1-1.2 pontjában rögzített feltételeket teljesítő ügyfelek közül a 2. pontban
foglaltak szerint meghatározza a Játékosok sorrendjét. A nyertesek részére fejenként egy darab iPAD
táblagép kerül átadásra maximum bruttó kétszázezer Ft értékben, a 3.3. pontban részletezett értesítést
követően. Egy ügyfél – függetlenül attól, hogy Ajánló játékosként és Új ügyfél játékosként is részt vesz az
Akcióban - csak egy darab készülékre jogosult.
3.2. Eredményhirdetés időpontja: legkésőbb 2017. december 15. A nyertes ügyfelek neve és lakcímének
irányítószáma a https://premiumbanking.raiffeisen.hu/ oldalon közzétételre kerül.
3.3. A Bank a nyertes Játékosokat az eredményhirdetést követő két munkanapon belül telefonon és/vagy
elektronikus úton (e-mailben) értesíti. Amennyiben a nyertes Játékos nem elérhető, vagy legkésőbb a
nyeremény átadásának időpontjáig kiderül, hogy nem felel meg az 1.1-1.2 pontban meghatározott valamely
feltételnek, úgy a Bank a 2. pontban részletezett szabályok alapján az eredményhirdetést követő két naptári
hét elteltével új nyertest/nyerteseket hirdet. A nyeremény átadása/átvétele előre egyeztetett időpontban
történik a Bank székházában.
3.4. A Bank a nyereményt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettséget teljesíti az adóhatóság felé. A nyeremény
átvételével összefüggő további esetleges egyéb kiadások (pl. az átadás helyszínére történő utazás költsége)
a nyertest terhelik.
3.5. A nyeremény készpénzre át nem váltható, a nyertes Játékos részére történő átadást megelőzően másra át
nem ruházható.
3.6. A készülékre az értékesítési csomagban található feltételek szerinti jótállás érvényes. A Bank a készülékben
bekövetkezett károkért semminemű felelősséget nem vállal.
4. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
4.1. A Játékos a jelen játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék keretében
megadott személyes adatait a Raiffeisen Bank Zrt. a játékban való részvételhez, a nyeremény átadásához
felhasználja, azokat nyilvántartsa és kezelje.
4.2
-

A Játékos személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni
írásban a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700. címre küldött levél formájában,
személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban,
elektronikus úton az info@raiffeisen.hu címre küldött e-mailben, és
telefonon a 06-40-48-48-48-as telefonszámon illetve a mindenkori Premium Banking központi
telefonszámon,

-

továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy
zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén
bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

4.3

A megadott adatokat a Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

4.4

Az Akcióban való részvétel, és a személyes adatok megadása önkéntes.

Budapest, 2017. június 22.
Raiffeisen Premium Banking
szervező

