AZ OTP BANK NYRT. 2018. ÉVI JUNIOR PROMÓCIÓJÁNAK
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
I. SZERVEZŐ
(1) OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10041585) (továbbiakban: Szervező), promóciót szervez a Junior számlacsomagra
vonatkozóan új számla és kártyaszerződést kötő ügyfelei (továbbiakban Résztvevők)
számára az alábbiak szerint.
II. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
(2) A promóció 2018. május 22. 00.00 óra és 2018. szeptember 30. 24.00 óra között tart.
III. A PROMÓCIÓ SORÁN BIZTOSÍTOTT AJÁNDÉK
(3) A promóció időtartama alatt a részvételi feltételeknek eleget tevő Résztvevők
számára a Szervező kedvezményre/kedvezményekre jogosító kódot küld az alábbiak
szerint:
a/ Amennyiben a számla nyitása nem online igénylés/Videóbanki szolgáltatás
keretében történik, hanem kizárólag bankfiókban, akkor a részvételi
feltételeknek megfelelő Résztvevők 1 db kuponkódot kapnak, amely a
Dockyard üzleteiben váltható be 30%-os egyszeri kedvezményre a Fundango
márka termékeire.
b/ Amennyiben a számla nyitása online igénylés, vagy Videóbank szolgáltatás
keretében1 történik, akkor a részvételi feltételeknek megfelelő Résztvevők
összesen 1 db kuponkódot kapnak, amely a Dockyard üzleteiben váltható be
30%-os egyszeri kedvezményre a Fundango márka termékeinek
vonatkozásában, és egy a készlet erejéig tartó mobiltelefontokra váltható be,
a meghatározott honlapon keresztül. A honlap elérhetőségét (Továbbiakban:
promóciós honlap) a feltételeket teljesítő Résztvevő számára e-mailben
küldjük meg a promócióban résztvevő számlára vonatkozó bankszámla
szerződés során megadott e-mail címre.
III.1. Ajándékra való jogosultság feltételei
(4) Az alábbi együttes feltételeknek megfelelő Résztvevők jogosultak a (3) bekezdésben
meghatározott ajándékra és kedvezményre jogosító kódra a promóció teljes időtartama

1

A promócióban résztvevő konstrukciók közül VideóBank szolgáltatás keretében kizárólag Bázis Számla nyitható
Junior kedvezménnyel.
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alatt, attól függően, hogy milyen csatornán keresztül igényelték a promócióban részt vevő
számlájukat:
a/ 14 és 24 év közötti magánszemély (aki a számlanyitás napján betölti/betöltötte
a 14. életévét, de még nem töltötte be a 24. életévét) és
b/ OTP Junior számlát, vagy Bázis számlát Junior kedvezénnyel nyit a promóció
ideje alatt és
c/ hozzá Junior betéti kártyát (MasterCard Online Junior kártya, MasterCard
Online Junior Sajátkártya, MasterCard Online ISIC Junior kártya, MasterCard
Online PTE Junior kártya) igényel és
d/ a számlanyitás időpontjában nem rendelkezett olyan OTP Junior számlával,
vagy Lakossági Bázis számlával, melyhez Junior kedvezmény kapcsolódik és
e/ a számlanyitással egyidőben marketing megkeresésekre vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozatot tesz bankcsoporti szinten, valamennyi csoporttagra
és értesítési csatornára vonatkozóan (mobiltelefonszám, e-mail cím, lakcím)
és
f/ a számlanyitással egyidőben érvényes e-mail címét, mobiltelefonszámát és
lakcímét a Szervező rendelkezésére bocsátja.
(5) Az OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu) online számlaigénylés esetén a
2018.09.30-ig igényelt és megnyitott (online igénylés esetén: 2018.10.31-ig megnyitott)
Junior számlák, valamint Bázis számlák Junior kedvezménnyel is részt vesznek a
promócióban.
(6) A kedvezményes kódok számlánként kerülnek biztosításra, vagyis egy Junior
számlához kizárólag 1 db kedvezményre jogosító kód kerül megküldésre,
amennyiben a (3) és (4) bekezdés alapján jogosult ügyfél a kód küldésének
időpontjában érvényes bankszámla szerződéssel rendelkezik.
III.2. Az ajándék biztosítása
(7) A jogosultsági feltételeknek megfelelő, OTP Junior számlát nyitó Résztvevők számára
a Szervező a számlanyitáskor megadott, jelen részvételi szabályzat (4) bekezdésének e/
pontja szerinti e-mail címre küldi meg a kedvezményre jogosító kódot..
(8) A mobiltelefon tokot a (4) pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén
Résztvevő által a promóciós honlapon megadott szállítási címre küldjük ki. A
mobiltelefontokot a Szervező a készlet erejéig biztosítja. Ezt követően bármely csatornán
igényelt promócióban résztvevő konstrukció esetén kizárólag a Dockyard üzleteiben a
Fundango márka termékekre beváltható 30%-os egyszeri kedvezményt adunk.
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(9) Az ajándék kézbesítése a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems
Hungary Csomag-Logisztikai Kft.) által történik a promóciós honlapon megadott szállítási
címre és névre.
(10) A Szervező a mobiltelefontok kiszállításáért felelősséget nem vállal, a kiszállítással
kapcsolatosan információ a (9) pontban megnevezett futárszolgálattól kérhető.
(11) A Szervező a kedvezményre jogosító kódot tartalmazó e-mailt legkésőbb a jogosult
ügyfél Junior számlanyitásának hónapját követő hónap utolsó napjáig-éig küldi meg.
III.3. Kedvezmény igénybevételének feltételei
(12) A kedvezmény igénybevételének feltétele: saját névre szóló OTP Junior kártya
felmutatása, valamint:
a/ Mobiltelefon tok esetén a (6) bekezdés szerinti e-mailben kiküldött kód,
szállítási cím, e-mail cím, név és mobiltelefonszám promóciós honlapon
történő megadása,
b/ Dockyard kedvezmény esetén a (6) bekezdés szerinti kedvezményes kódot
tartalmazó e-mail bemutatása (nyomtatott vagy elektronikus formában) a
beváltóhelyen.
(13) 16 életévét be nem töltött mobiltelefontokra jogosult Résztvevő esetén a
mobiltelefontok beváltásához a Résztvevő legalább egyik szülőjének hozzájárulása
szükséges a Résztvevő adatainak mobiltelefontok beváltási folyamatban történő
kezeléséhez. A hozzájáruló nyilatkozat elérhető az otpjunior.hu oldalon, valamint a
Résztvevő számára megküldött emailben. A kitöltött és a szülő által aláírt hozzájárulást
a Résztvevő, vagy a Résztvevő szülője e-mailben tudja megküldeni a
szuloinyilatkozat@otpbank.hu e-mail címre.
(14) A kedvezményre jogosító kód az ajándék Mobiltelefon tokra, és a Fundango
termékekre vonatkozó egyszeri 30%-os kedvezményre is kizárólag 1x vehető igénybe.
(15) Az egyszeri, Fundango termékekre vonatkozó 30%-os kedvezmény más akciókkal
össze nem vonható.
III.4. Beváltóhelyek listája:
(16) A kedvezményre jogosító kódok az alábbi Dockyard üzletekben válthatóak be:
-

ALLEE CENTER: 1117 Budapest, Október 23. u. 1.
ARÉNA PLAZA: 1081 Budapest, Kerepesi út 9.
ÁRKÁD PEST: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A I. em.
MAMMUT I.: 1024 Budapest, Lövőház u.2-6. fszt a mozgólépcső mellett
BUDAPEST:1073 Budapest, Király u. 59.
BALATONFÜRED: 8230 Balatonfüred Zákonyi Ferenc utca 6.
DEBRECEN Fórum: 4024 Debrecen, Csapó u. 30.

AZ OTP BANK NYRT. 2018. ÉVI JUNIOR PROMÓCIÓJÁNAK
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
-

EGER Agria Park: 3300 Eger, Törvényház u. 4.
(Tel.: 20/4028-592, Nyitva: H-Szo: 10-20, V: 10-18)

-

GYŐR Árkád: 9027 Győr, Budai út 1.
KESZTHELY: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos út 14.
PÉCS Árkád: 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 11.
SZEGED Árkád: 6724 Szeged, London krt. 3.
SZOMBATHELY: 9700 Szombathely, Fő tér 17.

IV. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
(17) A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi
szabályzat szerint történik. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat
módosítása, különös tekintettel a promócióban biztosított ajándékok, valamint azok
rendelkezésre bocsátási módja vonatkozásában.
(18) A jelen Részvételi szabályzatot a Szervező a www.otpjunior.hu internet címen teszi
közzé. A Szervező a Promóció teljes időtartama alatt biztosítja a Részvételi szabályzat
előbbiek szerinti – folyamatos - elérhetőségét.
(19) A kedvezményre jogosító kód beváltására a Szervező 2018. december 31-ig biztosít
lehetőséget.
(20) A kedvezményre jogosító kód átvételével, beváltásával összefüggésben
esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl.: utazás költségei) a
Résztvevőket terhelik.
(21) A kedvezményre jogosító kód készpénzre, vagy más, jelen részvételi szabályzatban
meghatározott ajándéktól eltérő tárgyi ajándékra át nem váltható.
(22) A Szervező a kedvezményre jogosító kódok tárgyi ajándékra történő beváltása
tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, Résztvevő ilyen igényét jogszabályi
keretek között kizárólag az ajándék forgalmazójával, illetve gyártójával szemben
érvényesítheti.
(23) A kedvezményre jogosító kódok, valamint azok beváltása vonatkozásában
Résztvevőket adófizetési kötelezettség nem terheli.
(24) Az OTP Junior számlára és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó további
részletes információk megtalálhatóak az OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu,
www.otpjunior.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és hirdetményekben.
(25) Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Junior számlához/Bázis
Számla
Junior
kedvezménnyel
konstrukcióhoz
kapcsolódó
szerződéses
dokumentumokban, az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzat 5. sz. melléklete
szerinti Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban, a Lakossági Fizetési számlák és
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számlacsomagok – Fizetési számlák üzletszabályzat melléklete szerinti Bankszámla
szerződésekre vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztatójában, valamint az
www.otpjunior.hu honlapon közzétett Junior promócióra vonatkozó adatkezelési és
adatvédelmi tájékoztatóban találhatóak.
V. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
(26) A Szervező kizárja a felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, valamint a rajta kívül álló okokból bekövetkező, postai vagy
elektronikus úton küldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a
Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
(27) A Szervező kizárja a felelősségét a Résztvevők által késve megrendelt Junior betéti
kártyák kézbesítéséből eredő károk tekintetében. A Junior betéti kártyák rendelkezésre
bocsájtásának tekintetében a mindenkor hatályos a Lakossági forint alapú kártyákról
szóló hirdetményben foglalt határidők az irányadók.

Budapest, 2018. június 20.

