Az OTP Bank Nyrt. „A mobil az új pénztárca” 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: 01-09-956155)
2. Részvételi feltételek
2.1. Az egyéni nyereményekért és jóváírás nyereményekért folyó játékban (továbbiakban:
„Játék”) 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 magyar állampolgár (a továbbiakban: „Játékos”) aki az alábbi feltételeket
együttesen teljesíti:
2.1.1. rendelkezik Simple by OTP alkalmazásban digitalizált bankkártyával (továbbiakban:
Digitalizált Bankkártya).
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 Játék időszakban sikeres érintéses mobilfizetési tranzakciót (továbbiakban:
„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 megfizetésének céljából a Digitalizált Bankkártyával sikeres érintéses
mobilfizetési tranzakciót hajt végre. Minden esetben kizárólag a Játék kezdőidőpontja
(2017. november 24. 0:00) és záróidőpontja (2017. december 22. 23:59) közötti időszakban
végzett, sikeres Tranzakciók vehetnek részt az akcióban.
2.2. Az Egyéni nyereményekért folyó Játék az 3.4. 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 Digitalizált
Bankkártyák mögötti számlán terhelésre kerülnek.
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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 menete
3.1. 2017. november 24-én Szervező meghirdeti a www.otpmobilfizetes.hu weboldalon az „A
mobil az új pénztárca!” című nyereményjátékot.
3.2. A Játékban minden Kártyabirtokos automatikusan részt vesz, aki teljesíti a 2.1. pontban
foglalt feltételeket.
3.3. A Jóváírás nyereményekért folyó Játékban a Játék ideje alatt legelső alkalommal végez
érintéses mobilfizetési tranzakciót Digitalizált Bankkártyájával.
3.4. Az Egyéni nyereményekért folyó Játékban:
3.4.1. a www.otpmobilfizetes.hu weboldal részét képező online regisztrációs adatlapon (a
továbbiakban: „Adatlap”) megadja a következő, valóságnak megfelelő személyes
adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, anyja neve és
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.

válaszol az Adatlap részét képező kérdésblokk (továbbiakban: „Kérdésblokk”)
bankkártya használattal és digitális bankolással kapcsolatos kérdéseire és
az „Elfogadom a Játékszabályzatot” checkbox bejelölésével elfogadja a
Játékszabályzatot és önkéntes beleegyezését adja adatai kezeléséhez, és
az „Elfogadom, hogy az adataimat az OTP Bank marketing célokra használja
fel (például értesítés küldése nyereményjátékokról)” checkbox bejelölésével
önkéntes beleegyezését adja, hogy a „Tájékoztató a marketingcélú adatkezelésről”
című dokumentumban foglaltak alapján, az Adatlapon megadott adatai
felhasználásával közvetlen reklámcélú megkeresést küldjenek, és
válaszol a regisztrációkor a weboldalon megjelenített kérdésre (a továbbiakban:
„Tipp”).

3.5. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni és egy e-mail
címről jogosult regisztrálni a www.otpmobilfizetes.hu weboldalon. Bizonyítható vagy
vélelmezhető többszöri regisztráció esetén Szervező fenntartja a jogot, hogy Játékost jelen
dokumentum 7. fejezetének erre vonatkozó alpontjai alapján a Játékból kizárja.
4. A Játék időtartama
A Játék 2017. november 24. 00.00 óra és 2017. december 22. 23.59 óra között tart.
5. A nyertesek kiválasztása, értesítése
5.1. A Játék ideje alatt legelső alkalommal Digitalizált Bankkártyájával sikeres érintéses
mobilfizetési tranzakciót végző első 2000 Játékos nyer Jóváírás nyereményt. A
Jóváírás Nyertesek Szervező rendszerében megjelenő Tranzakciók időpontja alapján
kerülnek kiválasztásra. Másodpercre azonos időpont esetén a magasabb összegű
Tranzakciót lebonyolító Játékos jogosult a nyereményre.
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5.2. Jóváírás nyereményt nyerő Játékos továbbiakban Jóváírás nyertes.
5.3. A Jóváírás nyerteseket Szervező a Játék lezárását követő 30 (harminc) munkanapon belül
állapítja meg.
5.4. A Játék ideje alatt megnyerhető Jóváírás nyereményt Szervező a nyertes ügyfelek
részére legkésőbb 2018. február 07-ig jóváírja a Játékos nyeréssel érintett
Bankkártyájához tartozó számlán. A Nyeremény társkártyák esetében a
számlatulajdonos ügyfél számláján kerül jóváírásra.
5.5. Szervező a Jóváírás nyereményt 2018. február 07-ig legfeljebb két alkalommal kísérli meg
a Játékos számlájára utalni. A Nyereményt nyert Játékos köteles együttműködni annak
érdekében, hogy a Nyeremény átutalásra kerüljön a Játékszabályzat feltételei alapján. Ha
a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének a Nyereményt nyert Játékos nem tesz
eleget, és így a Nyeremény átutalása meghiúsul, úgy ezen körülmény Szervező terhére
nem értékelhető. Szervező a Nyeremény átadására újabb, a feltételektől eltérő
lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból
jóváírásra nem került Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja, vagy
azt ne adja át.
5.6. Szervező a Jóváírás nyerteseket legkésőbb a Játék befejezését követő 30 munkanapon
belül - az OTP Bank rendszereiben szereplő telefonszámán - SMS üzenetben értesíti.
Amennyiben a Játékos mobiltelefonszáma Szervező nyilvántartásában nem elérhető
vagy az üzenetküldés sikertelen, Szervező a Játékost más csatornán keresztül nem
értesíti.
5.7. Az Egyéni nyereményt nyerő Játékosok a Játék (jelen dokumentum 3.4 pontjában
meghatározott) részvételi feltételeinek teljesülése esetén a rögzített Tippjeik alapján
kerülnek kiválasztásra.
5.8. 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.
5.9. 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.
5.10.

Egyéni nyereményt nyerő Játékos továbbiakban Egyéni nyertes.

5.11.
Szervező az Egyéni nyerteseket az Adatlapon megadott e-mail címen keresztül, a
kozossegimedia@otpbank.hu e-mail címről legkésőbb a Játék lezárását követő 30
munkanapon belül értesíti. Az Egyéni nyeremény átvételéhez szükséges adatokat
Szervező az értesítő e-mailben kéri be. A Szervező az Egyéni nyeremények átvételével
kapcsolatos összes információt az értesítő e-mailben osztja meg. Amennyiben az értesítő
e-mailben meghatározott időpontig nem érkezik meg a (valamennyi kérdést kezelő)
válasz, akkor Szervező jogosult a sorban következő Játékos (továbbiakban:
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„Pótnyertes”) részére felajánlani az adott Egyéni nyereményt, vagy azt nem adni át.
Szervező legfeljebb 3 (három) alkalommal kísérli meg további Pótnyertesek értesítését.
6. Nyeremények
6.1. Jóváírás nyeremény: 2000 darab 5000 Ft értékű Jóváírás
6.2. Egyéni nyeremény 1: összesen 1db új Nissan Leaf típusú autó Acenta
felszereltséggel az alábbiak szerint:
Gyártmány/típus
Felszereltség
Váltó
Elektromos motor típisa
Hajtott kerekek
Teljesítmény => LE
Teljesítmény => kW
Nyomaték => Nm
Akkumulátor kapacitása
CO2 kibocsátás
Áramfogyasztás
Gumi méret

ÚJ NISSAN LEAF
ACENTA
Automata
AC szinkron
2WD
150
110
320
40 kWh
0g/km
170 wh/km
205/55 R16 könnyűfém kerék

6.3.
Az a Játékos nyeri, aki a Játék ideje alatt legalább 30 alkalommal végett sikeres
Tranzakciót Digitalizált Bankkártyájával, emellett helyesen válaszolt az Alkalmazásban
feltett Tippkérdésre. A helyes Tipphez legközelebbi legpontosabb Tippet adta. Egyéni
nyeremény 1 nyeremény megnyerése esetén Játékos nem jogosult Egyéni nyeremény
2 megszerzésére.
6.4. Egyéni nyeremény 2: összesen 80 darab Samsung Galaxy A3 okostelefon
Azok a Játékosok nyerik, akik a Játék ideje alatt legalább 10 alkalommal végeztek
Tranzakciót, emellett helyesen válaszoltak az Alkalmazásban feltett Tippkérdésre. A
helyes Tipphez legközelebbi 80 Tippet adták. Az Egyéni nyeremény 2 megnyerése
esetén Játékos nem jogosult Egyéni nyeremény 1 megszerzésére.
6.5. A regisztrációhoz kötött Egyéni nyereményekért folyó Játékban és a regisztráció nélküli,
Jóváírás nyereményért folyó Játékban egyszerre nyertes Játékos jogosult mind a Jóváírás
nyeremény, mind az Egyéni nyeremény megszerzésére, de egy Játékos maximálisan 1
(egy) darab Jóváírás nyereményt és/vagy Egyéni nyereményt nyerhet a Játék időtartama
alatt.
7. Adózás
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7.1. Az 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.
8.2. A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot Szervező a www.otpmobilfizetes.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. 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. Egyéni nyertesek vállalják, hogy Szervező a nyerés tényét és nevüket közzétegye a
Promócióhoz tartozó weboldalon, legkésőbb a Promóció zárását követő két hónapig. Az
Egyéni nyeremény 1-et nyerő Játékos vállalja továbbá, hogy a nyeremény átvételéről
hang- és videofelvétel készüljön, melyet a Szervező közzétehet online felületein a
Promóció lezárását követő hat hónapig.
8.6. 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 kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során
keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.7. Szervező és Partner fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés,
vagy ezek gyanúja, a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartás 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.
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.otpmobilfizetes.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
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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.
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 Játékosok az „Elfogadom a játékszabályzatot” checkbox bejelölésével minden
tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, a Szervező és Partner
(adatfeldolgozó) pedig szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.
9.6. A Játékosoknak jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást
kérhetik személyes adataik törlését, zárolását és helyesbítését.

kérni,

valamint

Budapest, 2017. november 24.
OTP Bank Nyrt.
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Szervező
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