apró betűk helyett
– lakossági bankszámlákhoz tartozó bankkártyás készpénzfelvételi díjkedvezmények

Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás
előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik ki. A termék megvásárlásának vagy a szolgáltatás
igénybevételének lehetnek olyan feltételei is, amelyek ugyan olvashatóak a termékleírásban, de nem
szembetűnőek, esetleg csak nehezen érthetőek.
Ebben a kiadványunkban kérdések és válaszok formájában foglaljuk össze, amit a K&H
számlacsomagjaiban kínált bankkártyás készpénzfelvételi díjkedvezményekkel kapcsolatban érdemes
tudni, különösen kiemelve a fontos részleteket.
mit jelent a havi első kettő, összesen 150 000 forint összegű díj- és költségmentes
készpénzfelvétel?
A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben - 2013. november 22-én - hatályba lépett a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása. E szerint azon ügyfelünk, aki a
törvényi előírásoknak megfelel, és Bankunknál érvényes nyilatkozatot tett egy általa előre meghatározott
K&H bankszámlájára vonatkozóan, havonta az első két alkalommal, összesen 150 000 forint összeg
határig ingyenes készpénzfelvételre jogosult bármely belföldi (Magyarországon elhelyezett) bankjegykiadó
automatán (ATM) keresztül.
hogyan vehetők igénybe a törvényi kedvezmények a számlacsomagokban?
Amennyiben olyan bankszámlával vagy számlacsomaggal rendelkezik, amelyben a Bank már eleve
díjmentes készpénzfelvételt tesz lehetővé, a jogszabály által előírt díj- és költségmentes készpénzfelvétel
darabszámát és összegét a Bank kiterjeszti legfeljebb a jogszabályi kedvezmény erejéig.
Amennyiben a számlacsomagban található kedvezmény kizárólag K&H ATM-ekre vonatkozik, a
készpénzfelvételi lehetőséget a Bank kiterjeszti bármely belföldi ATM-ből történő készpénzfelvételre, de
legfeljebb a jogszabály által biztosított 2 db díj-, és költségmentes ATM készpénzfelvétel erejéig.
Ha a bankszámlán az első készpénzfelvétel eléri vagy meghaladja a 150 000 forintos összeghatárt, úgy a
további készpénzfelvételi tranzakciókra már a számlacsomagban eredetileg biztosított kedvezmények
érvényesek.
A díjtól és költségtől mentes készpénzfelvétel kezeléséről szóló részletes tájékoztatót a mindenkor
hatályos Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári
tranzakcióira vonatkozó hirdetmény 9. sz. melléklete tartalmazza.
nyilatkozat megtétele nélkül hogyan vehető igénybe lakossági számlacsomaghoz tartozó
bankkártyás készpénzfelvételi díjkedvezmény?
K&H lakossági számlacsomagok igénybe vétele esetén Ön jogosulttá válik a vonatkozó Hirdetményben
rögzített darabszámú,
díjmentes, ATM készpénzfelvételi lehetőségre.
A kedvezmények
számlacsomagonként változóak: vonatkozhatnak kizárólag a K&H Bank készpénzkiadó automatáinak
használatára, vagy bármely, Magyarország területén üzemelő ATM berendezésre (készpénzkiadó
automata), illetve POS terminálra (bankkártyát elfogadó kereskedőnél levő elektronikus berendezés). Az
ilyen készpénzfelvétel esetén, függetlenül a tranzakció összegétől, a Bank nem számít fel
készpénzfelvételi díjat. A díjkedvezmény adott naptári hónapban sikeresen végrehajtott készpénzfelvétel
esetén érvényesül. Javasoljuk, tekintse át a K&H Bank számlacsomag kínálatát, és válassza ki az Ön
szokásainak leginkább megfelelő számlacsomagot!

hogyan történik a díjkedvezmény számítása?
A Bank a díjmentes ATM készpénzfelvételek számát havonta számolja. A hónap utolsó napjaiban végzett
készpénzfelvétel esetén, előfordulhat, hogy a tranzakció könyvelése már a következő hónap elején
történik meg, azonban a Bank a díjkedvezményre vonatkozó jogosultságot a készpénzfelvétel napjára
vizsgálja.
mi a különbség a készpénzfelvétel tranzakciós dátuma és a könyvelési nap között?
A készpénzfelvétel tényleges értéknapja és a tranzakció könyvelése egymástól eltérő dátumokat jelent.
Mivel a bankkártyával végzett készpénzfelvételi tranzakció könyvelése a nemzetközi kártyatársaságok (pl.
VISA, MasterCard) és az elszámolásban esetlegesen résztvevő egyéb – az ATM-et vagy POS terminált
üzemeltető – pénzügyi szolgáltató közreműködésével történik, ezért a két dátum között átlagosan 3-5 nap
is eltelhet. A Bank ezen, általa nem befolyásolható körülmények miatt nem vállal felelősséget arra, hogy
az adott tranzakciót abban a hónapban könyveli, amelyben az ténylegesen megtörtént.
Figyelmébe
ajánljuk
az
MNB
Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi
Központ
honlapját
(https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak),
ahol
hasznos
tájékoztatókat,
termékleírásokat,
összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhet
el.

