Az OTP Bank Nyrt. „Van úgy, hogy elég egy érintés” című nyereményjátékának hivatalos
Játékszabályzata
1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek
1.1. OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cégjegyzékszám: 01-10041585, a továbbiakban: „Szervező”)
1.2. A Játék lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban: „Partner”):
Mito Social Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 23., Cégjegyzékszám: 01-09956155)
2. Részvételi feltételek
2.1. A Főnyereményekért és Heti nyereményekért folyó Játékban részt vehet minden 18.
életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító
igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, belföldi lakóhellyel rendelkező, a 2.3.
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a
továbbiakban: „Játékos”) aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
2.1.1. rendelkezik Szervező által saját nevére kibocsátott, „Mastercard” vagy
„Maestro” típusú betéti vagy hitelkártyával vagy Simple Kártyával
(továbbiakban: „Bankkártya”). A Játékban a következő fő- illetve társkártyák
vesznek részt:
























Simple Kártya
Mastercard Bonus hitelkártya
Mastercard Online Smart kártya
Mastercard BonusGold hitelkártya
Multipont hitelkártya
Mastercard Online Junior kártya
Mastercard Online Junior Sajátkártya
Mastercard hitelkártya
Mastercard Arany hitelkártya
Mastercard Vodafone hitelkártya
Maestro kártya
Mastercard Privát Banki Limited Edition kártya
Mastercard Online kártya
Mastercard Online Sajátkártya
Mastercard Online PTE Junior kártya
Multipont Mastercard Prémium kártya
Multipont Mastercard Prémium OKÉ kártya
Multipont Maestro PayPass kártya
Mastercard Online Jump kártya
Mastercard Online ISIC kártya
Mastercard Online ISIC Junior kártya
Mastercard Standard kártya
Mastercard Standard OKÉ kártya
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Mastercard Standard Sajátkártya
Lakossági Mastercard Devizakártya

2.1.2. a Bankkártyához tartozó szerződés legalább 2017. december 31. napjáig
érvényes és hatályos, valamint a Bankkártya aktív ugyanezen időtartam alatt, és a
Bankkártyához tartozó folyó- vagy hitelszámlán vagy a Simple kártya mögötti
számlán a Játék ideje alatt nem keletkezett fizetési hátralék,
2.1.3. a promóciós időszakban Bankkártyájával sikeres egyérintéses tranzakciót vagy
érintéses mobilfizetési tranzakciót (továbbiakban együttesen: „Tranzakció”)
végez.
A Játék tekintetében sikeres Tranzakciónak minősül, ha a Játékos a saját nevére
szóló Bankkártyáját Magyarország területén vagy külföldön áru vagy szolgáltatás
ellenértékének tényleges megfizetésére használta a Bankkártya egyérintéses
funkciójával vagy a Bankkártya Simple alkalmazásban digitalizált változatával
érintéses mobilfizetési tranzakciót hajt végre. Szervező nem tekinti egyérintéses
tranzakciónak a készpénzfelvételt (ATM-en keresztül, a Magyar Posta hivatalaiban,
egyéb beváltóhelyeken vagy bankfiókban lebonyolított), a chip vagy mágnescsík
használatával végzett vásárlási tranzakciókat, internetes vásárlásokat és az éves
díjak megfizetésével kapcsolatos tranzakciókat. Minden esetben kizárólag a Játék
kezdőidőpontja (2017. október 30. 0:00) és záróidőpontja (2017. november 26.
23:59) közötti időszakban végzett, sikeres Tranzakciók vehetnek részt az akcióban.
2.2. A Főnyereményekért és Heti nyereményekért folyó Játék az 5. pontban szabályozott és
részletezett regisztrációhoz kötött.
2.3. A Játékból ki vannak zárva Szervező a Játék lebonyolításában közvetlenül résztvevő
dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
2.4. Szervező kizárólag azokat a Tranzakciókat tekinti érvényesnek, amelyek a
Bankkártyához tartozó folyó- vagy hitelszámlán vagy a Simple kártya mögötti számlán
terhelésre kerülnek.
2.5. A Tranzakciókat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve a Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
3. A Játék időtartama
A Játék 2017. október 30. 0:00 óra és 2017. november 26. 23.59 óra között tart.
4. A Játék menete
4.1. 2017. október 30-án Szervező meghirdeti a www.otperintokartya.hu weboldalon az „Van
úgy, hogy elég egy érintés” című nyereményjátékot.
4.2. A Játék időszaka 4 Játékhétre (továbbiakban: Játékhét) tagolódik. Minden Játékhéten
az első 50 legpontosabb tippválaszt adó Játékos részesül az általa előzetesen
kiválasztott Heti nyereményben.
4.3. A Játékosok a Játék teljes időszaka alatt csak egyszer válaszolhatnak a Tippkérdésre
(továbbiakban: Tipp), mely a következő:
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„Ön szerint hány játékos fog tippelni a játékban 2017. október 30. és november 26.
között?”
5. A játék feltételei és a nyertesek értesítése
5.1. Azok a Játékosok, akik
5.1.1. a www.otperintokartya.hu weboldal részét képező online regisztrációs adatlapon
(a továbbiakban: „Adatlap”) megadják a következő, valóságnak megfelelő
személyes adataikat: teljes név, anyja (születési) neve, születési dátum, e-mail cím,
telefonszám és
5.1.2. az „Elfogadom a Játékszabályzatot” checkbox bejelölésével elfogadják a
Játékszabályzatot és önkéntes beleegyezésüket adják adataik kezeléséhez a Játék
során felmerülő tájékoztatás céljából, és
5.1.3. az „Elfogadom, hogy az adataimat az OTP Bank marketing célokra használja
fel (például értesítés küldése nyereményjátékokról)” checkbox bejelölésével
önkéntes beleegyezésüket adják, hogy a „Tájékoztató a marketingcélú
adatkezelésről” című dokumentumban foglaltak alapján, az Adatlapon megadott
adataik felhasználásával közvetlen reklámcélú megkeresést küldjenek, és
5.1.4. a Játék teljes időtartama alatt, regisztrációjuk időpontjától függetlenül, legalább 4
(négy) alkalommal hajtanak végre sikeres Tranzakciót Bankkártyájukkal, továbbá
5.1.5. a regisztrációkor a weboldalon megjelenített tippkérdésre (a továbbiakban:
„Tipp”)
a)
a 3 legpontosabb választ adják a Játék teljes időszaka alatt, Főnyereményben
részesülnek,
b)
adott Játékheteken az első 50 legpontosabb választ adják, Heti nyereményben
részesülnek (A Játék időszaka alatt vizsgált Főnyeremény nyerteseken kívül),
5.1.6. és a regisztrációs folyamat során választanak a weboldalon megjelenített
megnyerhető Heti nyeremények közül.
5.2. A megfejtések pontosságának meghatározása az alábbiak szerint történik: a Tipp
minden esetben egy pozitív szám, a hibapont a Játékos válaszának helyes választól való
eltérése. A legkisebb hibapontú megfejtés a helyes válaszhoz legközelebb eső
megfejtés.
5.3. Játékos Tippet csak egyszer adhat le a regisztrációs folyamat során. Amennyiben
nincsen helyes megfejtés, akkor azok a Játékosok nyernek, akik a helyes válaszhoz
legközelebbi 203 (3 darab Főnyeremény Nyertes és Játékhetente 50 darab Heti
nyeremény nyertes) darab megfejtést adták meg. Több érvényes és megegyező
megfejtés esetén az a Játékos nyer, aki a kérdésre adott válaszát gyorsabban (korábbi
időpontban) küldte be.
5.4. A Főnyereményt és Heti nyereményt nyerő Játékosok a Játék (jelen dokumentum 2.
pontjában meghatározott) részvételi feltételeinek teljesülése esetén a rögzített Tippjeik
alapján kerülnek kiválasztásra.
5.5. Játékos Tippet csak egyszer adhat le a regisztrációs folyamat során. Amennyiben
nincsen helyes megfejtés, akkor azok a Játékosok nyernek, akik a helyes válaszhoz
legközelebbi megfejtést adták meg. Több érvényes és megegyező megfejtés esetén az a
Játékos nyer, aki a kérdésre adott válaszát szerveridő szerint gyorsabban (korábbi
időpontban) küldte be.
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5.6. A Játékban nyertes Játékos összesen egy (1) darab Nyeremény (Főnyeremény vagy
Heti nyeremény) átvételére jogosult.
5.7. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer és egy e-mail címről jogosult
regisztrálni a www.otperintokartya.hu weboldalon. Bizonyítható vagy vélelmezhető
többszöri regisztráció esetén Szervező fenntartja a jogot, hogy Játékost jelen
dokumentum 8. fejezetének erre vonatkozó alpontjai alapján a Játékból kizárja.
5.8. Nyereményt nyerő Játékos továbbiakban Nyertes.
5.9. Szervező a Nyerteseket az Adatlapon megadott e-mail címen keresztül, a
kozossegimedia@otpbank.hu e-mail címről 2017. december 15-én, de legkésőbb a Játék
lezárását követő 30 munkanapon belül értesíti. A Nyeremény átvételéhez szükséges
adatokat Szervező az értesítő e-mailben kéri be. Amennyiben az értesítő e-mailben
meghatározott időpontig nem érkezik meg a (valamennyi kérdést kezelő) válasz, akkor
Szervező jogosult a sorban következő Játékos részére felajánlani az adott Nyereményt,
vagy azt nem adni át.
6. Nyeremények
6.1. A teljes Játék ideje alatt 3 darab Főnyeremény:
1 db Samsung Galaxy S8 mobiltelefon
1 db Sony UHD televízió
1 db Xbox One
6.2. Játékhetenként 50 darab Heti nyeremény, a Játékos választása szerint az alábbiak
közül:
a) 15 000 Ft értékű NagyNap Ajándékutalvány vagy
b) 15 000 Ft értékű Szallasguru.hu ajándékutalvány vagy
c) 20 000 Ft értékű Tesco kedvezménykupon az OTP Kedvezményprogramban
vagy
d) 20 000
Ft
értékű
ExtremeDigital
kedvezménykupon
az
OTP
Kedvezményprogramban
6.3. Az a három Játékos, aki a legpontosabb tippválaszt adta, nyeri a három darab
Főnyereményt, és nem jogosult további Heti nyeremény átvételére.
7. Adózás
7.1. A 6. pontban írt Nyeremények után az adó és járulék kötelezettséget Szervező fizeti meg
az Adóhatóság felé, a nyertes magánszemélyeknek nincs bevallási és befizetési
kötelezettségük.
8. Általános rendelkezések
8.1. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy
Szervező az érintett Játékost a Játékból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a
Játékos a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem
fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.
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8.2. A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot Szervező a www.otperintokartya.hu
weboldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a
Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
8.3. Szervező a Játékkal kapcsolatban
informacio@otpbank.hu címen biztosítja.

felmerült

kérdések

megválaszolását

az

8.4. A Nyereményeket a 2.1. pontban foglalt feltételek teljesítése esetén Szervező biztosítja.
A Nyeremények átadásával felmerülő költségeket Szervező viseli. A Nyeremények
felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a
nyertes Játékost terhelik.
8.5. Nyertesek vállalják, hogy Szervező nevüket közzétegye.
8.6. A Játék szervezői nem vállalnak felelősséget a tőlük független, a kártyarendszerek
sajátosságaiból, azok összekapcsolódásából, a kártyaleolvasók típusából és azok
állapotából eredő késedelmekért a Játék során.
8.7. Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából (pl. név elírása, cím elírása, téves vagy nem valós adat
feltüntetése, adatváltozás bejelentésének elmaradásából következő adatkülönbözőség,
stb.) eredő károk (pl. sikertelen azonosítás következtében a Játékos a
nyereményjátékban nem tud részt venni), vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében, továbbá a postai kézbesítés elmaradásáért vagy
késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa, illetőleg a Játékot visszavonja. Az esetleges megváltoztatásról, illetve
visszavonásról Szervező a www.otperintokartya.hu weboldalon nyújt tájékoztatást.
8.9. Szervező és Partner a rajta kívül álló okokból bekövetkező, a weboldal futási felületén
felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek a weboldal működésének átmeneti,
időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a weboldal
céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését
eredményezik, semmilyen módon nem felel. A regisztrációval Játékos tudomásul veszi,
hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Szervezőn és Partneren kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, a
szerver meghibásodása, leállása, beállításai, a szerveridő, a hálózati leterheltség, a
hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
Szervező és Partner az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak. A szerveridő a
Játék futását biztosító számítástechnikai eszközön beállított idő.
8.10.
Szervező annak érdekében, hogy minden Játékos csak egyszer vegyen részt a
Játékban, kizárólag azokat az Adatlapokat fogadja el érvényesnek, amelyek a Játékos
valós adatait tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokat ad meg az
Adatlapon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Partner mindennemű felelősségét kizárja.
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8.11.
Szervező és Partner fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék,
visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a
Játékos regisztrációját töröljék. Szervező a Játékosnak a Játékból való kizárását a Játék
bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárására okot adó információ a
tudomására jut.
9. Adatvédelem
9.1. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező és Partner a
Játékosok ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre
átadott adatokat. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat Szervező, valamint
Partner a Játékosoknak a Játékszabályzat elfogadásával adott felhatalmazása alapján
abból a célból kezelik és dolgozzák fel:
 hogy a Játék nyerteseit megállapítsák, értesítsék, illetve a Nyereményeket átadják,
valamint
 a „Tájékoztató a marketingcélú adatkezelésről” című dokumentumban foglaltak
alapján közvetlen reklámcélú megkeresést küldjenek részükre.
9.2. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a
továbbiakban: NAIH) bejelentésre került. Az adatkezelés NAIH által kiadott azonosító
száma: Bejelentés alatt.
9.3. Szervező mint adatkezelő, a részvételi feltételek meglétének ellenőrzését végzi el. Az
adatokat Partner dolgozza fel.
9.4. Szervező és Partner (adatfeldolgozó) szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
9.5. A Játékosoknak jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást
kérhetik személyes adataik törlését, zárolását és helyesbítését.

kérni,

valamint

Budapest, 2017. október 30.
OTP Bank Nyrt.
Szervező
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