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AKCIÓS HIRDETMÉNY
A K&H Bank 2015. május 1. – 2015. június 30. közötti „K&H lakossági MasterCard hitelkártya igénylési
kampány és promóció” akciós hirdetmény
A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: Bank) 2015. május 1. – 2014. június
30. között ”K&H lakossági hitelkártya igénylési kampány és promóció” elnevezéssel akciót szervez (a
továbbiakban: Akció), amelynek feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1

A Bank 0% vásárlási és készpénzfelvételi kamatot számol fel 2015. szeptember 30-ig valamennyi olyan
újonnan igényelt K&H MasterCard típusú lakossági hitelkártya esetén, ahol a hitelszámla igénylésének
dátuma 2015. május 1-je és 2015. június 30-a közé esik.

1.2 A 0% kamat az ügyfélnek korábban más magyarországi hitelintézetnél fennálló tartozásának K&H hitelkártya
terhére történő kiváltása esetén is érvényes, amennyiben az ügyfél a K&H hitelkártya igénylés elfogadása
után a más banknál fennálló hitelkártya szerződése felmondását kezdeményezte és erről a Bank felé írásos
igazolást nyújt be. A K&H Bankkal kötött hitelkártya szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejöttétől
számított 3 hónap elteltével a Bank jogosult az ügyfél másik hitelintézettel kötött hitelkártya szerződésének
tényleges megszűnését és az ebből a jogviszonyból a hitelintézet felé fennállt tartozás rendezésének
megtörténtét ellenőrizni a KHR nyilvántartás segítségével, amelyhez az ügyfél az Ajánlat aláírásával
kifejezetten hozzájárul. Amennyiben az ügyfél KHR-adatai átadhatóságára vonatkozóan nem adott
hozzájárulást, az előzőek teljesülését a hitelintézet által kiállított igazolás Bank részére történő benyújtásával
köteles igazolni a fenti határidőben. Amennyiben a másik hitelintézettel kötött hitelkártya szerződés
megszüntetésére, és az ebből eredő tartozás kiegyenlítésére nem került sor a Szerződés létrejöttétől
számított 3 hónapon belül, illetőleg azt az ügyfél nem igazolta a Bank részére, a Bank jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
1.3

Hitelkiváltás esetén az Akció során meglévő K&H hitelkártya keret emelése is lehetséges legfeljebb a külső
hitelintézetnél fennálló keret mértékével.

1.4

A Bank a hitelkeret megadását, illetve megemelését hitelbírálathoz köti.

1.5 A más banktól áthozott egyenleg kamatozás szempontjából vásárlási típusú tranzakcióként kerül
könyvelésre, a kamatozás kezdő dátuma a könyvelés napja, ezen tranzakció után visszatérítést nem jár.
1.6

A hitelkártya számlán 2015. szeptember 30-ig könyvelésre került tételek kamatozása 2015. október 1-jétől
normál hitelkártya működés szerint történik a Lakossági Hitelkártya ÁSZF-ben és Hirdetményben
meghatározott módon és mértékben.

1.7

A Bank 2015. október 1-jétől kamatot számít fel a szeptemberi cikluszáráskor készült hitelkártyaszámlakivonaton szereplő felhasznált hitelkeret után, amennyiben a teljes tartozás kiegyenlítése 2015.
szeptember 30-ig nem történik meg a hitelkártyaszámlán.

1.8

A felhasznált hitelkeret mindenkori pontos összege a K&H e-bankon vagy a K&H TeleCenteren keresztül
leellenőrizhető.

1.9

A mindenkori minimum törlesztő összeg megfizetésére irányuló kötelezettsége az Akció ideje alatt a
kamatmentes időszakban is fennáll.

1.10 Az Akció kezdő időpontja: 2015. május 1. 00.00 óra
1.11 Az Akció befejező időpontja: 2015. június 30. 24.00 óra

1.12 A Bank vásárlási tranzakciónak tekinti a kereskedelmi elfogadóhelyen, illetőleg az interneten történő
vásárlást, az internetes honlapján és a bankfiókokban fellelhető „Bankkártya és hitelkártya ÁSZF”
megnevezésű dokumentumban szabályozottak szerint.
1.13 Az Akció a jelen hirdetmény szerint kerül lebonyolításra. A jelen hirdetményben nem szabályozott
kérdésekben a Bankkártya és hitelkártya ÁSZF és a hatályos Hirdetmény, valamint az irányadó
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
1.14 Jelen akciós hirdetményt a Bank a www.kh.hu internetes címen közzéteszi és biztosítja, hogy az Akció
teljes időtartama alatt folyamatosan elérhető legyen.
1.15 Az akcióban igényelt és elfogadott hitelkártyák esetén a hitelkártya szerződésnek a hitelkártya aktiválástól
számított 12 hónapon belüli, Fõkártyabirtokos által kezdeményezett megszüntetése (felmondása) esetén
a Bank jogosult 7500 forint számlazárási díjat felszámítani.
2. A BANK FELELŐSSÉGE
2.1 Bank a jelen akciós hirdetményben szabályozott feltételek szerint jár el.

3.

Általános rendelkezések

A jelen akciós hirdetmény a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
Budapest, 2015. április 22.

2

