nyugodt pillanatok
kompromisszumok nélkül

lakossági hitelkártya-szolgáltatásokhoz
[K&H lakossági hitelkártyákhoz]
kapcsolódó asszisztencia szolgáltatások
• mi az, ami a váratlan helyzetekben megnyugtat?
Hogy tudom, a segítségre nem kell várni.
• az év 365 napjának mind a 24 órájában K&H lakossági hitelkártyák
mellé azonnali segítség
• éjjel-nappal hívható segélyvonal: (+36 1) 465 3766

K&H lakossági hitelkártyák THM értéke: 18,3%-26,0%

szolgáltatási csomagok:
otthon asszisztencia
otthon plusz asszisztencia
készülék biztosítással
egészség asszisztencia
gépjármű asszisztencia

otthon asszisztencia

annyi minden történhet a ház körül: segítségnyújtás olyan helyzetekben,
melyek sürgős beavatkozást kívánnak:
villanyvezeték szerelés
vízvezeték-szerelés
dugulás-elhárítás
gázvezeték-szerelés
zárszerelés
üvegezés
otthon asszisztencia otthonán kívül is, kulcsok, hivatalos okmányok, bankkártya pótlása
rablás vagy ellopás esetén:
pótlással és letiltással kapcsolatos költségek fedezése
kulcsok, okmányok újbóli elkészítésével kapcsolatos költségek fedezése
(legfeljebb összesen 50 000 forint összegig)
külföldön sem hagyjuk magára:
Magyarországon kívül bekövetkezett vészhelyzet esetén a hazajutásban is segítünk
lopás ATM automatán keresztüli készpénzfelvétel esetén belföldön és külföldön:
megtérítjük az ellopott készpénz összegét és a tranzakcióhoz kapcsolódó banki díjakat
(legfeljebb 150 000 forint összegig)

otthon plusz asszisztencia készülék biztosítással

Mobiltelefon, hordozható számítástechnikai vagy szórakoztatótechnikai eszközök, valamint
elektromos háztartási gépek javítása és cseréje akár törés és beázás esetén is.
Garanciaidőn túli? Az sem probléma!
5 évnél nem régebbi háztartási, szórakoztató elektronikai eszközök
(vásárláskori bruttó érték 20 000 forint – 300 000 forint között)
2 évnél nem régebbi hordozható elektronikai eszközök
(vásárláskori bruttó érték 20 000 forint – 200 000 forint között)
Amennyiben készüléke olyan károsodást szenvedett, ami nem javítható, vagy javítása meghaladná az észszerű költséget, akkor biztosítjuk a vagyontárgy pótlását.
Az otthon plusz asszisztencia készülék biztosítással csomag magában foglalja az otthon
asszisztencia szolgáltatásait is.

egészség asszisztencia

Megnyugtató a tudat, hogy nem minden orvosi segítségért kell sorban állni, szakorvosok
által nyújtott tanácsadást biztosítunk telefonon keresztül.
kérdezzen bátran:
tanácsadás adott egészségügyi állapottal kapcsolatban
tájékoztatás betegség esetén teendőkről
orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázata
a laboratóriumi eredmények és ezekből eredő összefüggések magyarázata
orvosi eljárások magyarázata
a szolgáltatás évente korlátlan számban igénybe vehető:
diagnosztikai és szakorvosi vizsgálatok megszervezése: nőgyógyászat, belgyógyászat, urológia, fül-, orr-, gégészet, szemészet, gasztroenterológia:
röntgen, EKG, MRI, Ultrahang, CT, PET-CT diagnosztikai vizsgálatok szervezése a Biztosított igényének bejelentésétől számított átlagosan 5, de legfeljebb 10 munkanapon belüli időpontra
laborvizsgálatok szervezése várólistán kívül
vizsgálatok szervezése az alábbi ellátási területeken, magánrendelőben a Biztosított
igényének bejelentését követő átlagosan 5, de legfeljebb 10 munkanapon belüli időpontra
Biztosító vállalja az alábbi vizsgálatok költségét:
natív MRI, MRI kontraszt anyaggal, natív CT, CT kontraszt anyaggal, PET CT
(maximum 250 000 forint/év értékhatárig)
sürgősségi házi vizit szervezése* (magas láz és mozgásképtelenség esetén)
betegszállítás** szervezése mozgásképtelen állapot (pl. thrombosis miatt fekvés
szükséges, rendkívül elesett fizikai állapotban van) esetén
*

A Biztosító a házi vizit költségét egy Kockázat viselési időszakon belül egy alkalommal, maximum bruttó 30 000 forint
összegben téríti, amely során a Biztosított 5 000 forint önrész fizetésére köteles.
** A betegszállítás nem jelent azonnali rendelkezésre állást, a Biztosító a szolgáltatást az igénybevétel szükségessé válásáról való tudomásszerzéstől számított 24 órás határidővel szervezi meg.

gépjármű asszisztencia

információnyújtás (pl.: legközelebbi benzinkút, útinfó, márkaszerviz elérhetőségei)
helyszíni javító küldése (meghibásodás, baleset esetén)
autómentő küldése (amennyiben a gépjármű helyszínen nem javítható)
abroncsbiztosítás (defekt esetén helyszíni kerékcsere vagy szállítás a legközelebbi
szervizbe, és költségek megtérítése maximum bruttó 30 000 forint összegig)
gépjárműtárolás (amennyiben a javítást kiszolgáló szerviz vagy autójavító zárva tart)
csereautó (amennyiben a javítás 1 napon belül nem végezhető el, a Biztosító vállalja
egy B kategóriás csereautó megszervezését és annak költségeit 1 napra)
továbbutazás (amennyiben a javítás 1 napon belül nem végezhető el, a Biztosító vállalja
az ügyfél továbbutaztatását autóbusszal, vonattal, repülővel maximum 150 000 forint
értékben)
szállás biztosítása (amennyiben a javítás 1 napon belül nem végezhető el, a Biztosító vállalja az ügyfél elszállásolását egy 3*-os szállodában 2 éjszakára, maximum
150 000 forint értékben)
visszautazás a megjavított járműért (vonattal vagy repülővel maximum 150 000 forint
értékben)
telefonon keresztüli segítségnyújtás és idegen nyelvű vésztolmácsolás

biztonság csomag tartalma

gépjármű asszisztencia
egészség asszisztencia
otthon plusz asszisztencia készülék biztosítással
egyszerűen, egy csomagban, kedvezményesen.
biztosítsa nyugalmát akár már egy kávé árából!

csomag

otthon
asszisztencia

gépjármű
asszisztencia

havidíj
forint/hó

365 forint

290 forint

otthon plusz
egészség
asszisztencia
asszisztencia
készülék
biztosítással
535 forint

1 125 forint

biztonság
csomag
1 670 forint

éjjel-nappal hívható segélyvonal: (+36 1) 465 3766

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja.
A termék részletes leírását és feltételeit az Ügyfélszerződés, a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatásokra vonatkozó Általános
szerződési feltételek, az Üzletszabályzat, valamint a K&H hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére hirdetmény tartalmazzák,
amelyek megtekinthetőek a bankfiókokban és itt a www.kh.hu internetes oldalon. Az asszisztencia szolgáltatásokat a Europ Assistance
Magyarország Kft. nyújtja, melyek részletes feltételei a www.kh.hu internetes oldalon megtalálhatóak.

reprezentatív példa:
A 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti hitelösszeg (hitelkeret összege):
375 000 forint, futamidő: 1 év, a hitelkeret a futamidő első napján teljes összegben lehívásra kerül, a futamidő alatt a minimum törlesztő részletekkel csökken és a fennmaradó
törlesztő részlet egy összegben, a futamidő utolsó napján kerül visszafizetésre. A törlesztő
részlet a felhasznált hitelkeret függvényében változó, havonta, a felhasznált hitelkeret minimum 5%-a.
K&H World Mastercard hitelkártya esetében:
Hitelkamat mértéke és típusa: évi 11,88%, rögzített, éves kártyadíj: 13 900 forint. A fentiek
alapján a THM: 18,3%, a hitel teljes díjában foglalt díj: 13 900 forint, és a teljes visszafizetendő összeg: 412 296 forint.
K&H Mastercard hitelkártya esetében:
Hitelkamat mértéke és típusa: évi 21,00%, rögzített, éves kártyadíj: 5 900 forint. A fentiek
alapján a THM: 26,0%, a hitel teljes díjában foglalt díj: 5 900 forint, és a teljes visszafizetendő összeg: 443 591 forint.
K&H Visa Classic hitelkártya esetében:
Hitelkamat mértéke és típusa: évi 21,00%, rögzített, éves kártyadíj: 1 900 forint. A fentiek
alapján a THM: 24,3%, a hitel teljes díjában foglalt díj: 1 900 forint, és a teljes visszafizetendő összeg: 443 591 forint.

