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hirdetmény
K&H Start Extra, Dinamikus Extra, Aktív Extra vállalkozói számlacsomag kedvezmény 0-300 millió forint
árbevételű, új banki ügyfél vállalkozásoknak, akik a Számlázz.hu autokassza szolgáltatását szeretnék
igénybe venni
(a továbbiakban: „Hirdetmény”)
ÉRVÉNYBEN: 2020. FEBRUÁR 11-TŐL
akció időszaka: 2020. február 11. – 2020. december 31.
részvételi feltételek: A jelen hirdetmény hatálya minden 0 – 300 millió forint közötti éves nettó árbevételű
vállalkozásnak, a K&H Banknál első bankszámla nyitására terjed ki. Az árbevétel feltétel ellenőrzését a Bank
végzi a számlanyitás során. Amennyiben a vállalkozás cégformája alapján az éves árbevétel adatok az
OPTEN céginformációs adatbázisban elérhetőek, a Bank az árbevétel feltétel ellenőrzését ezen adatok alapján
végzi. Amennyiben nem érhető el ilyen adat az OPTEN céginformációs adatbázisban, abban az esetben az
éves árbevétel ellenőrzése a vállalkozás által a számlanyitáshoz a Bank rendelkezésére bocsájtott utolsó lezárt
üzleti év beszámolója alapján történik. Lezárt üzleti év hiányában a Bank az érvényesítéshez előírt feltételt
teljesítettnek tekinti.
1. Vállalkozói kedvezmények igénybevétele
A kedvezményt a K&H Bank Zrt-nél bankszámlával még nem rendelkező, olyan vállalkozások érvényesíthetik
az akció időszaka alatt, akik a Számlázz.hu autokassza szolgáltatás igénybevételéhez nyitnak K&H
vállalkozói számlacsomagot.
A kedvezmény bármelyik K&H bankfiókban érvényesíthető a Számlázz.hu-tól kapott, a K&H kedvezményről
szóló e-mail vagy a Számlázz.hu #profi vagy #digital szolgáltatáscsomag előfizetéséről szóló számla
bemutatásával. Online számlanyitás kezdeményezése esetén a Számlázz.hu-tól kapott e-mail-ben elhelyezett
weboldal linkre kattintva lehet online elindítani a kedvezményes számlanyitást.
A kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a számla 2020. december 31-ig megnyitásra kerüljön.
2.

Az akció keretében nyújtott kedvezmény:
2.1. akció időszaka: 2020. február 11. – 2020. december 31.
2.2. kedvezményes kondíció időtartama (a továbbiakban:”Kampányidőszak”): a számlanyitástól
számított 12 (tizenkettő) hónap
2.3. kedvezményes kondíció megnevezése és mértéke: a mindenkor hatályos „Hirdetmény – vállalati
ügyfelek részére” szerinti K&H Start Extra, Dinamikus Extra, Aktív Extra számlacsomag havi
díja nem kerül felszámításra. A számlacsomag havi díjára vonatkozó kedvezmény csak az adott
számlacsomag kiegészítő biztosítás nélküli verziójának választása esetén vehető igénybe.

A kedvezményes havi csomagdíj minden hónap utolsó munkanapján kerül terhelésre. A Kampányidőszak
alatt a fenti kedvezménnyel nyitott számlák esetében a csomagváltás nem engedélyezett.
A jelen Hirdetményben fel nem tüntetett szolgáltatások kondíciói megegyeznek a Hirdetmény Vállalati Ügyfelek
részére c. hirdetmény II. Számlacsomag szolgáltatásaink fejezetében megjelöltekkel.
A termék részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, a Vállalati ügyfelek részére nyújtott
pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a Bankkártya és hitelkártya
szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános
Szerződési Feltételei, a K&H mobilinfo szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei, az Üzletszabályzat,
valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza.

