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HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.
(„Szervező / Bank”)
XELLIA KFT. DOLGOZÓI SZÁMÁRA MEGHIRDETETT SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

UniCredit – „Xellia Kft. Dolgozói Számlanyitási akció”
A Szervező „a Xellia Kft (Székhely: 1107 Budapest, Szállás utca 1-3. cg.: 01 09 169864 dolgozói
számára számlanyitási akciót (továbbiakban: Akció) hirdet.
A Szervező megbízásában eljáró Lebonyolító a Crane Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Révész u. 2729.)
Az Akció időtartama: 2020.07.15-től visszavonásig, de legkésőbb 2020.09.30-ig.
Az Akció keretében a Xellia Kft.-vel munkaviszonyban álló dolgozói, mint új lakossági ügyfelek
(továbbiakban: Ügyfél, Ügyfelek) a Banknál megkötésre kerülő, bankszámla vezetésére irányuló
szerződéses jogviszonyuk alapján a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott módon és
feltételekkel az Akcióban (1.) , és egy Nyereményjátékban (2.) való részvételre válnak jogosulttá, az
alábbiak szerint:

1. Az Akcióban való részvétel feltételei
1.1. Az Akcióban azon Ügyfél vesz részt, aki:
a. az Akciót megelőzően nem rendelkezik, és soha nem is rendelkezett a Szervezőnél
lakossági bankszámlával, és az Akció időtartama alatt nyit a Banknál lakossági
bankszámlát az alábbi számlacsomagok közül választva:Mobil Aktív Plusz, Mobil Aktív,
Partner Aktív Plusz, Partner Ikon Plusz, Partner Prestige az UniCredit Banknál és
b. a számlanyitáskor igényli a Mobilalkalmazási szolgáltatást[UniCredit mBanking]
(továbbiakban: Alkalmazás) és sikeresen aktiválja azt a számlanyitást követő 10
naptári napon belül, és
c. a számlanyitáskor igényel Mastercard lakossági betéti kártyát és azt az átvételét
követően, a számlanyitást követő 30 naptári napon belül aktiválja
1.2. A 1.1. pontban leírt feltételeket teljesítő Ügyfelek közül időrendben az első 50
számlanyitó
Ügyfél
egy
okosóra
ajándékra
válik
jogosulttá.
Az időrendi sorrend meghatározása során a bankszámlaszerződés ügyfél általi
aláírásának időpontja az irányadó, melyet év, hónap, nap, óra, perc pontossággal a
bankszámlaszerződés megkötésében közreműködő banki ügyintéző rögzít a
számlaszerződésen az aláírás pillanatában.
1.3. A 1.2. pont szerinti ajándék átadására legkésőbb 2020.10.09-ig kerül sor a jogosultak
részére,amennyiben az átadás időpontjában az Akció keretében nyitott bankszámla élő státuszú,
és nem áll felmondás vagy egyéb okból történő megszűnés alatt sem..
1.4. Az okosóra ajándékot a Lebonyolítóval szerződéses viszonyban álló MPL futár kézbesíti a
csomagkézbesítésre irányadó szabályzata szerint.. A csomagszállító két alkalommal kísérli meg az
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okosóra ajándék átadását amely időpontjáról előzetes SMS-t és/vagy emailt küld. A jogosult Ügyfél
kötelezettsége – amennyiben a kapott kézbesítési időpontok számára nem megfelelőek – úgy
közvetlenül az MPL futárral egyeztetni a sikeres kézbesítés érdekében. Első sikertelen kézbesítést
követően a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és
helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltató helyen történő átvételét. Amennyiben a kétszeri
kézbesítés sikertelen, úgy az Ügyfél jogosultsága az ajándék átvételére megszűnik.

A számlanyitáskor az Ügyfél hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy telefonos elérhetőségét, nevét,
a postai- és e-mail címét az ajándék kiszállításához a Lebonyolítónak, illetve a kiszállítást végző
MPL-nek átadja. Amennyiben az ügyfél ezen adatok átadásához nem járul hozzá, abban az esetben
a Bank az okosóra ajándék átadását nem tudja biztosítani, és ebben az esetben az Ügyfél
jogosultsága az okosóra ajándék átvételére megszűnik.
1.5. A természetes személy Ügyfelet az ajándékkal kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadófizetési kötelezettség.
2. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei
2.1 A Nyereményjátékban a 1.1. pontban foglalt feltételek mindegyikétt teljesítő Ügyfelek vesznek részt
Ezen, Nyereményjátékban részt vevő Ügyfelek részérea Bank 2020. október 5-én 0-24 óra között
valamikor egy alkalommal és egyszerre Mobilalkalmazási szolgáltatáson [UniCredit mBanking]
keresztül „Számlanyitási akció” tárggyal megjelölt in-app üzenetet (továbbiakban: Üzenet) küld.
2.2. A Szervező a Xellia Kft-n kívül a Szervezővel együttműködésben álló más cégek (Munkáltatók)
dolgozói számára is meghirdeti a Nereményjátékot, külön Hirdetményekben., de jelen Hirdetményben
foglaltakkal megegyező feltételekkel. Az Ügyfelek ezen egyéb cégek munkavállalóival közösen vesznek
részt a Nyereményjátékban, tehát a Nyereményre jogosultak személyének megállapítására, és a
Nyeremények kiosztására ezen cégek dolgozói közül kerül sor.

2.3 A Nyereményjátékban részt vevő 2.2. pont szerinti Ügyfelek közül azon 2 Ügyfél nyeri meg a 2.4.
pontban meghatározott Nyereményeket (fejenként egyet-egyet) aki a Bank által küldött 2.1. pont szerinti
Üzenetet
a
leggyorsabban
nyitják
meg.
Amennyiben több Játékos is ugyanabban az időpontban nyitja meg az üzenetet, úgy az a Játékos
jogosult a Nyereményrek, aki az Akció keretében korábban nyitotta meg a számláját.
2.4 A Nyeremény: 2 darab 2 iPhone 11 GB 64 okostelefon.
2.5. A Nyertes Játékos személyének megállapítása 2020. október 5. napját követően a Szervező
informatikai rendszere által történik.
A Nyertes Játékos személyének megállapítása tekintetében kizárólag a Szervező informatikai
rendszere irányadó.
A Szervező a Nyertes Játékost SMS üzenetben és/vagy telefonon – a Nyeremény átadás dátumát is
megjelölve - értesíti legkésőbb 2020. 10. 09-ig, a Szervező rendszereiben megtalálható telefonszám
vagy e-mail elérhetőségen. A banki rendszerekben a számlanyitás során tévesen vagy hiányosan
megadott adatokból (pl.: e-mail cím, telefonszám) adódó hibáért a Szervező semmilyen felelősséget
nem vállal.
A Nyertes Játékosok a Nyereményt legkésőbb 2020. október 30-ig jogosultak átvenni, ezt követően a
Nyereményre vonatkozó jogosultság megszűnik. A Nyereményre vonatkozó jogosultság megszűnik
akkor is, ha a Nyeremény átadásának napjáig a Nyertes Játékos Szervezőnél vezetett összes
bankszámlája megszüntetésre vagy felmondás alá kerül.
Amennyiben az két Nyertes Játékos bármelyikének jogosulság megszűnik a fent leírt oko(k)ból, abban
az esetben a 2.3 pontban leírtak szerinti üzenet megnyitások sorrendjében a soron következő Játékos
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válik jogosulttá a Nyereményre. Ebben az esetben az új Nyertes játékost a Bank 2020. 11.10-ig értesíti,
és a Nyereményt 2020. 11.30-ig jogosult átvenni.
A Szervező és Lebonyolító jogosult arra, hogy a Játék eredményének kihirdetése kapcsán a Nyertes
Játékossal személyes találkozót egyeztessen
A Szervezőt a Nyeremény átadásán kívül további kötelezettség nem terheli, a Nyereményt a Crane Kft.
biztosítja.
A Nyereményre jogosult Nyertes Játékost a Nyereménnyel kapcsolatosan személyi jövedelemadó- és
járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli.
A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek
és kiadások a Nyertes Játékost terhelik.

2.6 Az Akciót népszerűsítő anyagokban (hírlevél, banner és egyéb webes hirdetés, elektronikus DM,
fióki plakát, szóróanyag és egyéb reklámanyag), illetve a névre szóló küldeményben (DM anyagok) írtak
– az azokban is közölteknek megfelelően – nem minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek vagy
kötelezettség-vállalásnak, azaz ha valakit a jelen Részvételi Feltételekben írtak alapján a Szervező kizár
az Akcióból, e kizárt személyt pusztán a DM anyagok névre szóló megküldése és annak átvétele nem
jogosítja fel az Akcióban való részvételre. Kedvezmény igénybe vételére vonatkozó jogosultság nem
keletkezik még abban az esetben sem, ha a Szervező a kizárást eredményező információról mindössze
a kedvezményre való jogosultságról történő értesítés megküldését követően szerzett tudomást.

2.7 Az Akcióban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen
Részvételi Feltételek minden rendelkezését. Az Akcióról a Szervező SMS-ben vagy az Alkalmazásban
tájékoztatást küldhet mindazon résztvevők számára, akik a tájékoztatás ezen formájához kifejezetten
hozzájárultak. A résztvevő a hozzájárulás visszavonásáról bármikor, részben vagy egészben,
korlátozás nélkül, ingyenesen rendelkezhet személyesen bármely UniCredit bankfiókban, levélben az
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest, Pf. 386 címen, telefonon a +36-1/325-3200-ás
telefonszámon, vagy faxon a +36-1/325-3225-ös számon.
Az Ügyfél részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen Részvételi feltételek minden
rendelkezését, és az alábbi Adatkezelési tájékoztató ismeretében és az abban foglaltak szerint
hozzájárul a Szervező által kezelt személyes adatai kezeléséhez.
Adatkezelési tájékoztató:
Adatkezelési tájékoztató: A személyes adatok kezelője a Szervező. Az adatkezelés célja a Betéti Kártya
termék, valamint a mobilbank alkalmazás használatának fellendítése promóciós akció keretében,
jogalapja a Banknak a szolgáltatásainak népszerűsítéséhez fűződő jogos érdeke. Az adatkezelés 2020.
11.30-ig tart. Az Akció során kezelt adatok: a részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez
szükséges adatkör (pl. Játékos rendelkezik-e aktív lakossági bankszámlával, betéti kártya
igénylésének és aktiválásának ellenőrzése, Alkalmazásba történő belépés dátuma és időpontja),
valamint a 3.2 pontban szereplő okosóra nyeremény esetleges átadásának egyeztetéséhez
szükséges telefonos elérhetőség, név, e-mail cím, illetve az a cím, amelyre a nyeremény kiküldésre
kerül . A kezelt adatokhoz hozzáfér az Unicredit Services S.C.p.A (Olaszország, 20151 Milánó, Via Livio
Cambi 1.), mint a Szervezőnek informatikai szolgáltatásokat nyújtó szervezet, valamint a Crane Kft.
(Székhely: 1138 Budapest, Révész u. 27-29.), mint a nyereményjáték lebonyolítója.. A Szervező
megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi az adatok biztonságát. Az Érintettek jogosultak kérni
a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Jogosultak továbbá a Szervező adatvédelmi
tisztviselőjéhez
a
Szervező
elérhetőségein
(1054
Budapest,
Szabadság
tér
5-6.,
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info@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400;
www.naih.hu), valamint bírósághoz (választás szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti
törvényszékhez is) fordulhatnak.
Jelen Részvételi Feltételekben szabályozott, az Akcióval érintett banki termékekre (lakossági betéti
Mastercard kártya, Mobilalkalmazási szolgáltatás [UniCredit mBanking]) irányadó feltételeket és
kondíciókat a mindenkor hatályos vonatkozó szerződések, üzletszabályzatok és kondíciós listák
tartalmazzák. A részletes leírást az Általános Üzleti Feltételek tartalmazza.
A „HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.
(„Szervező / Bank”) XELLIA KFT. DOLGOZÓI SZÁMÁRA MEGHIRDETETT SZÁMLANYITÁSI
AKCIÓJÁHOZ” elnevezésű Részvételi Feltételek a www.unicreditbank.hu/xellia oldalon érhetőek el.

Budapest, 2020.09.10.

