„FHB Flotta Nyereményjáték”
Játékszabályzat
1. A Játék időtartama
2017. július 03. napjának 00.00 órájától 2017. december 31. napja 18.00 óráig.
2. A Játék Szervezője
FHB Bank Zrt.
1082 Budapest, Üllői út 48.
3. Nyeremény
2 (két) darab, egyenként nettó 500.000 Ft értékű utazási utalvány.
4. A Játékban történő részvétel feltételei
A Játékban részt vesz az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki


a játék időtartama alatt FHB Flotta Kedvezmény vagy Flotta Prémium lakossági bankszámlát nyit
(továbbiakban: Számla) bármely FHB Bankfiókban, és



a Szervező kollégájának helyesen válaszolt, vagy az általa adott tipp a legközelebb áll a tényleges
számhoz a feltett kérdésre.

A következő kérdésre várjuk a Játékosok válaszát:
Hány darab sikeres, érintéses módon végrehajtott bankkártyás vásárlás történik az FHB Bank által
kibocsátott lakossági betéti bankkártyákkal 2017. december hónapban (december 1. napja 00.00. órától –
december 31. napja 24.00. óráig)?
5. A Játékos
A Játékos az a természetes személy, aki jelen Szabályzat 4. pontjában meghatározott feltételek mindegyikének
megfelel..
A Játékban, mint Játékos nem vehetnek részt az FHB Jelzálogbank Nyrt., FHB Bank Zrt., FHB Ingatlan Zrt., FHB
Lízing Zrt., Diófa Alapkezelő Zrt., Magyar Posta Befektetési Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., Magyar Posta Zrt. és a
Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. alkalmazottai, továbbá azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdése szerinti közeli
hozzátartozói.

6. Nyereményre való jogosultság feltétele
A nyereményre vonatkozó jogosultság alapfeltétele jelen Játékszabályzat 4. pontja szerinti feltételek mindegyikének
teljesítése, jelen Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott időtartam alatt.
Egy Játékos, csak egyszer adhat le tippet a Játék folyamán és azt is csak akkor, amikor a Számlát megnyitja az FHB
Bankfiókban. Abban az esetben is csak egy tippelésre van lehetőség, ha a megnyitott lakossági bankszámlának két
tulajdonosa lesz.
A játék keretében, a számlanyitást követően megadott tippről az ügyfél igazolást kap az Ügyintézőtől, amely a tipp
megadásának tényéről és a megtett tippről hivatalos visszaigazolásnak minősül.
7. A Nyertes kiválasztása
A nyereményre az a 2 (kettő) Játékos jogosult, aki:


teljesítette a Játékban történő részvételhez szükséges, jelen Szabályzat 4. pontjában meghatározott
feltételeket, és



a feltett kérdésre adott válasza pontos vagy a legközelebb, illetve második legközelebb esik a helyes
válaszhoz.

Azonos válaszok esetén az a Játékos részesülhet nyereményben, akinek a banki rendszerben korábbi időpont

szerepel a helyes tipp leadására (nap, óra, perc). A tippeket a Szervező egy saját, a játék céljára kifejlesztett belső
rendszerben rögzíti, annak hitelességét és a Játékos részére kiállított igazolásokkal való egyezőségét a Szervező
garantálja.
A helyes választ a Szervező az általa használt rendszerekből határozza meg,és teszi közzé 2018.január31. napján,
melynek hitelességét a Szervező garantálja.
A tartalék Nyertesek megállapítása a fenti logika szerint kerül meghatározásra.
8. Az eredményhirdetés
A Játék feltételéül szabott kritériumok teljesítésének vizsgálata és a Nyertesek személyének megállapítása
2018. január 31.napján történik, melyet a Játék Szervezője a székhelyén bonyolít le, a jelen Játékszabályzat pontja
és 4-7. pontja szerint. Az eredmény megállapítását 3 tagú Banki Bizottság végzi a banki rendszerek alapján.
5 fő ún. Tartalék Nyertes kerül kijelölésre, akik a kialakult sorrend szerint előre lépnek, amennyiben (az eredeti, vagy
amennyiben az eredeti Nyertes kiesése folytán az őt megelőző tartalék) Nyertessel szemben kizáró ok merül fel,
vagy ha a Nyertes a Nyereményének átvételéről lemond, vagy nem felel meg a jelen Szabályzatban, a Játékban
történő részvételre vonatkozó feltételeknek, illetve a jelen Játékszabályzat 9. pontban meghatározott időpontig nem
jelentkezik a nyereményért.

9. A Nyertes értesítése
A Nyertest a Szervező telefonon (a telefonos értesítés sikertelensége esetén, tértivevényes postai levélben, a
Számla nyitáskor megadott levelezési címen) legkésőbb 2018. február 28. napjáig értesíti.
A Nyertesnek az értesítés időpontját, vagy postai értesítés esetén az erről szóló levél kézhezvételének napját követő
30 napon belül (legkésőbb 2018. március 31. napjáig), jelentkeznie kell az FHB Bank Marketing főosztályán a
MarketingFo@fhb.hu e-mail címen adategyeztetés céljából.
A tárgynyeremény nem váltható készpénzre.
Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik, a díjra a továbbiakban nem tarthat igényt.
A Nyeremény biztosítása az alábbiak szerint zajlik: A Nyereményt a Nyertes az értesítést követően, az általa, előre
megjelölt FHB Bankfiókban személyesen veheti át. A választott FHB Bankfiók munkatársai telefonon értesítik a
nyeremény átvétele lehetőségéről és időpontjáról.
10. A Nyereménnyel összefüggő adókötelezettségekről szóló tájékoztatás
A tényleges Nyertes, illetve - előre lépése esetén -, a Tartalék Nyertes Nyereményével összefüggésben az
adókötelezettséget az FHB Bank Zrt. teljesíti. A Nyertest a Nyereménnyel kapcsolatban bevallás benyújtási
kötelezettség nem terheli.
A Nyeremény átadására csak a Nyertes adóazonosító jelének illetve személyes azonosítóinak (név, anyja neve)
megadása után kerülhet sor. Az adatok megadására a jövedelem - Bank által történő - bevallása miatt van szükség.
A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyeremény
jogosultját terhelik.
11. Adatvédelem
Az adatkezelés célja, jogalapja
A Játékban való részvétel, a Nyertes értesítése céljából, a Játékban résztvevők adatkezelési tájékoztatáson alapuló
önkéntes hozzájárulása alapján az általuk megadott személyes adatok kezelésére kerül sor. A Játékos bármikor
dönthet úgy, hogy személyes adatainak a Játékban való részvételt szolgáló adatkezelési hozzájárulását a 9. pont
szerinti időpontig visszavonja.
A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatai kezeléséhez való hozzájárulást visszavonja, illetve kéri
személyes adatainak törlését, akkor személyes adatok hiányában elveszti a nyereményjátékban való részvételre a
jogosultságot.
Az adatok megismerésére jogosultak
A Játékkal összefüggésben megadott és kezelt személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a játék
lebonyolításában, az adatok nyilvántartásában részt vevő munkavállalók, adatfeldolgozók ismerhetik meg.
Adatfeldolgozó jelenleg: Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. (korábbi nevén DOM-P Informatikai Szolgáltató
Zrt, 1027 Budapest, Kapás u. 11-15.)
A személyes adatok megőrzésének ideje: a személyes adatok addig kerülnek megőrzésre, amíg a
nyereményjátékkal kapcsolatosan igény érvényesíthető (a polgári jog általános elévülési ideje, jelenleg 5 év). A
nyertesek esetében a személyes adatok megőrzési ideje a vonatkozó adójogi szabályok szerint történik (jelenleg 8
év).

Az érintett jogai
Az érintett a személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez, továbbításához, megkereséséhez adott hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, kérheti személyes adatai kijavítását, módosítását, törlését, a kezelt adatokról tájékoztatást
kérhet, kifogással, panasszal élhet, az adatvédelmi hatósághoz fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) valamint bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelési hozzájárulást visszavonó nyilatkozatot az alábbiak szerint lehet megtenni:




postai küldeményben az 1908 Budapest levélcímen, elektronikus levél formájában az info@fhb.hu e-mail
címen,
telefonon, a 06/1-3344-344 telefonszámon,
személyesen bármelyik FHB Bankfiókban ügyfélfogadási idejében.

Az adatkezelésről, az érintettek jogairól további részletek találhatók a www.fhb.hu weboldalon.
Az adatkezelésre egyebekben az Infotv. rendelkezései az irányadók.
12. Részvételi feltételek elfogadása
A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadta a fenti feltételeket.
A Játékost megilleti a Nyereményéről való lemondás joga, mely esetben a tartalék Nyertes(ek)re vonatkozó
szabályok kerülnek alkalmazásra.
Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem tart igényt, úgy a soron következő tartalék Nyertes jogosult a
nyereményre. Abban az esetben, ha a tartalék Nyertesek mindegyike lemond a nyereményről, úgy a nyeremény nem
kerül kiosztásra.
2017. július 03.,
FHB Bank Zrt.

