
Apple Pay betéti bankkártya és hitelkártya
digitalizációt ösztönző promóció

Az MKB Bank Nyrt. „Apple Pay betéti bankkártya és hitelkártya digitalizáció ösztönző” címmel 
a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott feltételekkel promóciót hirdet 
(a továbbiakban: Promóció) az Apple Pay népszerűsítésének érdekében.

 1.  Promóció szervezője: MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38., cg. 01-10-040952, 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Szervező vagy Bank)

 2. Promóció időtartam: 2020. 09. 15-étől visszavonásig

 3.  A Bank a Promóció keretében egyszeri 2000 Ft pénzvisszatérítést (a továbbiakban: Promóciós 
összeg) nyújt a számlavezetésből adódó beszedett díjakból azoknak a lakossági, vállalati és 
Private banking ügyfeleinek, akik teljesítik a Promóció részvételi feltételeit.

 4.  A Promócióban való részvétel lehetőségéről a Bank e-mail formájában (a továbbiakban: 
Promóciós meghívó) nyújt tájékoztatást.

 5.  A Promócióban kizárólag az vehet részt (a továbbiakban Résztvevő), aki az alábbi feltételek-
nek együttesen megfelel:

   a)  rendelkezik a Bank által kibocsátott Mastercard® betéti kártyával vagy hitelkártyával 
(a továbbiakban együtt: Kártya), amelynek legalább 7 napja megkezdte a regisztrációját 
(a továbbiakban: digitalizáció) az Apple Pay Mobilfizetési alkalmazásban (az alkalmazás 
neve: Wallet), és azt még nem fejezte be, és

   b)  az adott kártyát a kártyabirtokos más Apple eszközön még nem digitalizálta sikeresen 
korábban, és

   c) hozzájárult ahhoz, hogy a Bank üzleti ajánlatával e-mailben megkeresse, és

   d) részére a Bank küldött Promóciós meghívót, és

   e) még nem részesült a Promóciós összegben, és

   f)  a kártya digitalizációját annak megkezdését követő 22 naptári napon belül sikeresen befe-
jezi, amelynek tekintetében sikeres befejezésnek minősül, ha a kártya hozzáadásáról SMS 
értesítést kap, és

   g)  a Promóciós összeg jóváírásának időpontjában a Wallet alkalmazásban digitalizált kártyá-
hoz tartozó számla még élő, és

   h) betöltötte 18. életévét, és

   i)  nem áll fenn vele szemben a jelen Szabályzat 6. pontja szerinti valamely kizáró ok.
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 6. Nem vehet részt a Promócióban:

   a)   a Szervező alkalmazottja, valamint közeli hozzátartozója (a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatá-
rozottak szerint),

   b)  a Promóció lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködő és közeli hozzátar-
tozója (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározottak szerint),

   c) akivel szemben a Bank által kezdeményezett végrehajtási eljárás van folyamatban

   d)  ha a Bank vagy a Résztvevő kezdeményezte a felek között létrejött pénzforgalmi keretszer-
ződés megszüntetését.

 7.  Szervező minden hónap 15-én megvizsgálja a Promóciós meghívóval rendelkező Résztve-
vők tekintetében a jelen Szabályzat 5. pontjában rögzített részvételi feltételek teljesülését, és 
amennyiben a Résztvevő megfelel valamennyi részvételi feltételnek, Szervező a hónap utolsó 
munkanapjáig a Wallet alkalmazásban digitalizált kártyához tartozó számlán jóváírja a Promó-
ciós összeget.

 8.  Minden Résztvevő kizárólag egy alkalommal részesülhet a Promóciós összegben függetlenül 
attól, hogy hány alkalommal kapott Szervezőtől Promóciós meghívót, hány kártyát digitalizált 
a Wallet alkalmazásban, illetve hány Apple eszközön digitalizálta a kártyáját.

 9.  A Promóciós összeg a Wallet alkalmazásban digitalizált kártyához kapcsolódó számlán kerül 
jóváírásra. Amennyiben a kártyához kapcsolódó számla devizaneme nem forint, úgy Szervező 
a Promóciós összeget a fizetési számlára vonatkozó konverziós jóváírás szabályai szerint írja 
jóvá. Ha a Promóciós összeg kifizetésének időpontjában a kártyához kapcsolódó számla meg-
szüntetésre került, a Bank nem írja jóvá a Promóciós összeget abban az esetben sem, ha Részt-
vevő egyébként rendelkezik más élő fizetési számlával vagy hitelkártyához tartozó számlával.

   10.  A Promóciós összeg utáni adófizetési, illetve adóbevallási kötelezettségnek – szükség esetén 
– a Bank (mint kifizető) tesz eleget, a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően. 
A Promóciós összeg jóváírása a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
(Szja. törvény) hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak 
minősül.

MKB Bank Nyrt.

2020. szeptember 15.
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