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KBC Securities Magyarországi Fióktelepe által szervezett
„KBC ajánlói program” akciójának részvételi feltételei
(továbbiakban: Részvételi Feltételek)
A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe „KBC ajánlói program” elnevezéssel akciót (a
továbbiakban: „Akció”) szervez és hirdet meg az alábbiak szerint:
az Akció megnevezése: „KBC ajánlói program”;
az Akció szervezője: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 10; csoportos adószám: 17780120-5-43; cégjegyzékszám: 01-17-000381) - a
továbbiakban: „Fióktelep”;
az Akcióban részvételre jogosultak:
- ajánlóként minden olyan természetes vagy jogi személy, amely a Fióktelepnél értékpapír számlával
és aktív hozzáféréssel rendelkezik a Fióktelep digitális kereskedési felületeihez (WebBroker vagy
MobilBroker) - a továbbiakban: „Ajánló”-;
- ajánlottként azon természetes vagy jogi személy, amely a Fióktelepnél nem rendelkezik
értékpapírszámlával és az Akció keretében, az Akció időtartama alatt a Fióktelepnél értékpapírszámlát
nyit - a továbbiakban: „Ajánlott”-.
1. A KBC ajánlói program működése:
1. Az Ajánló a KBC ajánlói programhoz a Fióktelep kereskedési rendszerében az „Ajánlói
program” menüpont alatt csatlakozhat.
2. A csatlakozáshoz az Ajánlónak át kell tekintenie és el kell fogadnia jelen részvételi
feltételeket, valamint külön jelölten - a Fióktelep Adatvédelmi Tájékoztatójának
rendelkezéseinek megismerését követően - szükséges megadnia a vonatkozó adatkezelési
hozzájárulást. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, azonban a hozzájárulás
megadása nélkül az Ajánló nem tud részt venni a KBC ajánlói programban.
3. Az 2. pontban foglaltak megtörténtét követően az Ajánló számára elkészül egy egyedi link,
amelyet saját internetes elérhetőségein keresztül elküldhet azon személynek, akinek a
figyelmébe szeretné ajánlani a KBC ajánlói programját.
4. Amennyiben az Ajánlott személy úgy dönt, hogy a KBC ajánlói programban való részvétellel
számlát kíván nyitni a Fióktelepnél, úgy azt az Ajánló által megküldött linken keresztül tudja
megtenni,
előregisztráció
segítségével
a
Fióktelep
weboldalán
(https://www.kbcequitas.hu/eloregisztracio). A jelzett linken történő előregisztráció teszi
lehetővé, hogy a számlanyitást követően a jelen Részvételi Feltételekben jelzett
kedvezmények jóváírásra kerülhessenek. Az Ajánlott személynek az előregisztrációt követően
a Fióktelep mindenkor hatályos Üzletszabályzatának rendelkezései szerint értékpapír
számlavezetésre irányuló szerződést (Alapmegállapodást) szükséges kötnie annak érdekében,
hogy a jelen Részvételi Feltételekben jelzett kedvezményben részesülhessen.
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5. Ajánlotti sikeres számlanyitást követően mind az Ajánló, mind az Ajánlott részére, a Fióktelep
jelen Részvételi Feltételek 3. pontja szerinti kereskedési díjkedvezményt ír jóvá.
2. Az Akcióhoz kapcsolódó határidők/időpontok:
Akció időtartama: 2021. június 01. – 2022. május 31.
Jóváírás napja: a kereskedési-díjkedvezmény jóváírása az Ajánló és az Ajánlott részére is akkor
történik meg, amikor az Ajánlott a KBC WebBroker felületén aláírja az Alapmegállapodást.
A kedvezmény érvényessége: a kedvezmény a kiadástól számított 60 (hatvan) naptári napig
érvényes (továbbiakban: „lejárati idő”).
3. A kedvezmény mértéke és a felhasználás módja:
Az Akció keretében a Fióktelep a jelen részvételi feltételeket teljesítő Ajánló és Ajánlott ügyfél részére
külön-külön 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint kereskedési-díjkedvezményt ír jóvá. A jutalékkedvezmény az indított és teljesült tranzakció jutalék díjtételéből kerül jóváírásra - ellenkező beállítás
esetén automatikusan - a kedvezmény-keret erejéig. A jutalék-kedvezmény annak keretéig és lejárati
határidejéig korlátlan számú tranzakcióra használható fel (továbbiakban: „kereskedési
díjkedvezmény”).
A jelen Részvételi Feltételek szerinti akcióban az Ajánló egy naptári évben maximálisan 90.000 forint
jóváírást kaphat, az ezt meghaladó, általa megtett ajánlások után kizárólag az Ajánlott kaphat
kereskedési-díjkedvezmény jóváírást, amennyiben teljesülnek a jelen Részvételi Feltételekben
foglaltak. További korlátozás, hogy az Ajánlott a Fióktelep által esetlegesen a jövőben szervezett
további ajánlói programokban együttesen, maximálisan 450.000 forint jóváírást kaphat.
A kereskedési díjkedvezmény készpénzre nem váltható, át nem ruházható, és a fel nem használt
kedvezmények a lejárati idő után elvesznek.
4. Felelősség kizárása:
Az Akcióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Fióktelep nem vállal
felelősséget.
5. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:
Az Akcióban történő részvételhez szükséges előzetes tájékoztatáson alapuló, konkrét és önkéntes
hozzájárulás, amellyel az érintett jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás a Fióktelep Adatvédelmi Tájékoztatójának
rendelkezései megismerését követően az Ajánló részéről a WebBroker vagy MobilBroker felületen
történhet meg, míg az Ajánlott részéről a https://www.kbcequitas.hu/eloregisztracio/ weboldalon.
Az adatkezelés célja: az Akcióban való részvétel biztosítása, a kedvezményre való jogosultság
megállapítása, a jogosultak kedvezményről való tájékoztatása , a kereskedési díjkedvezmény, mint
jóváírás teljesítése, elszámolása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
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Az adatkezelés időtartama: az Akció időtartama alatt, de legfeljebb az érintteti hozzájárulás
visszavonásának időpontjáig.
A kezelt adatok köre:
Mind az Ajánló, mind az Ajánlott vonatkozásában:
 név,
 a kapcsolódó ügyfélszámla száma,
 díjkedvezmény összege,
 a díjkedvezmény felhasználásához kapcsolódó adatok,
Ajánló vonatkozásában további adatkezelési műveletként kizárólag az általa Ajánlottak számára
megjelenítésre kerül az előregisztrációs felületen az Ajánló keresztneve.
Az adatkezeléshez kapcsolódóan az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, élhet adathordozhatósághoz való jogával, valamint a
felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be az adatkezeléssel kapcsolatosan.
A Fióktelep tájékoztatja az Akcióban résztvevőket arról, hogy a jelen pontban jelzett adatkezelésre
irányuló hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, ez esetben azonban az Akcióból kizárásra
kerülnek – a hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
A Fióktelep tájékoztatja az Ajánlót, hogy a jelen Részvételi Feltételekben jelzett és a kereskedési
felületeken elérhető ajánlói link továbbküldésével ő maga osztja meg önmaga vonatkozásában azt az
információt az Ajánlottakkal, hogy a Fiókteleppel értékpapír számlavezetésre irányuló jogviszonyban
áll.
A Fióktelep tájékoztatja az Ajánlót, hogy az előregisztráció során megadott adatait a szerződés
előkészítése érdekében kezeli.
A
Fióktelep
adatkezelésével
kapcsolatos
további
tájékoztatás
a
https://www.kbcequitas.hu/tarsasagunk/adatvedelem oldalon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban
található.
6. Egyéb rendelkezések:
Az Akció Részvételi Feltételei a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek
kialakításra.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi Feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az
Akciót – indoklás nélkül – visszavonja. Az Akció visszavonása esetén kizárólag a visszavonásig vagy
– amennyiben a Fióktelep a visszavonás alkalmával külön záróidőpontot határoz meg – a meghirdetett
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záróidőpontig történő jelen Részvételi Feltételek szerinti sikeres számlanyitások jogosítanak
kedvezményre.
Az Akcióban résztvevők az Akcióban való részvétellel minden tekintetben kifejezetten elfogadják a
jelen Részvételi Feltételek rendelkezéseit.
Az Akcióban részt vevők elfogadják továbbá, hogy a kedvezményre való jogosultság meghatározása
szempontjából a Fióktelep nyilvántartásainak tartalma az irányadó.
Az Akcióban szereplő értékpapírszámla igénybevételének feltételeit a https://www.kbcsecurities.hu,
illetve https://www.kbcsequitas.hu internetes oldalon és a Fióktelep ügyfélszolgálatán tekinthetik át.
A kondíciók módosításának jogát a Fióktelep fenntartja.
Budapest, 2021. május 21.
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
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