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tájékoztató K&H SZÉP kártyabirtokosok részére

a lejáró utalványok lekérdezése
Kérjük, lépjen be a K&H SZÉP Kártya kártyabirtokosi felületére! (link)
A belépéshez kérjük, adja meg 16 jegyű K&H SZÉP Kártya számát és a hozzá tartozó jelszót.
Első belépés alkalmával a jelszóhoz az adóazonosítót kell beírni, amely jelszót biztonsági okokból kérjük,
változtasson meg.
Belépést követően a főoldalon a következő menüpontokból választhat:

a lejáró egyenlegek1 lekérdezése
Kattintson az utalványok menüpontra, ezt követően automatikusan megjelenik a 3 alszámla felhasználható
egyenlege.

1

a 2015-ben feltöltött elektronikus utalványok 2017. május 31-én lejárnak

A 2017. május 31-én lejáró egyenlegek lekérdezéséhez írja be a lejárat (-ig) sorba a 2017. május 31-i dátumot
és kattintson a keresés gombra.

a továbbiakban a lejáró egyenlegeket látja, tételesen:





lejárat dátuma: az utalványok felhasználási ideje, eddig az idopontig tudja elkölteni
összeg: ekkora összeg maradt a feltöltött utalványok értékéből (maradvány)
a feltöltés dátuma: az az időpont, amikor az elekronikus utalványt feltöltötte a munkáltató
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a feltöltés összege: eredetileg ezt az összeget töltötte fel a munkáltató

A képernyőn tehát az látszik, hogy a szállás alszámlán, a 2015-ös feltöltésekből összesen
5 918 forint összeg lejáró egyenleg áll rendelkezésre, ami 2017. május 31-ig használható fel.

további hasznos információk
Annak érdekében, hogy a K&H SZÉP Kártyát érintő változások és egyéb fontos információk Önhöz is eljussanak,
kérjük frissítse e-mail címét, telefonszámát és értesítési címét a munkavállalói felületen a „személyes
adatok/módosítás” gombra kattintva.
A változtatásokat a „módosítás gombbal” véglegesítheti és rendszerünkben azonnal megjelennek az adatok.

jó tudni:
POS terminálon keresztül történő kártyás fizetéskor a vásárláskor kapott „fizetési értesítőn” mindig
megtalálható az adott alszámla (szállás/vendéglátás/szabadidő) felhasználható egyenlege.
A felhasználható egyenleget akár okostelefonja segítségével, a kh.hu/SZÉP Kártya oldalon is lekérdezheti
a 16 jegyű K&H SZÉP kártyaszám és a hozzá tartozó jelszó megadásával.

találja meg egyszerűen és gyorsan az ideális elfogadóhelyet
Használja a elfogadóhely kereső adatbázisunkat és válogasson kedvére az országos lefedettségű K&H SZÉP
Kártya elfogadói hálózatból, amely



a www.szepkartya.kh.hu főoldalán (jobb oldalon) érhető el
a kereskedői adatokon kívül azt is megnézheti, hogy amely alszámla terhére és milyen módon tud fizetni
az adott elfogadóhelyen

Kérdés esetén kérjük, hívja a K&H TeleCentert a (06/1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámon (7-es menüpont:
K&H SZÉP Kártya ügyfélszolgálat), vagy írjon a szepkartya@kh.hu címre.
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