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hirdetmény
K&H Start Extra, Dinamikus Extra, Aktív Extra vállalkozói számlacsomag kedvezmény LOGOSZ
Cégcsoport ügyfeleinek, új banki ügyfél vállalkozásoknak
(a továbbiakban: „Hirdetmény”)
ÉRVÉNYBEN: 2019. JÚLIUS 8-TÓL
akció időszaka: 2019. július 8. – 2019. december 31.
részvételi feltételek: A jelen hirdetmény hatálya kizárólag a LOGOSZ Cégcsoport ügyfelei K&H Banknál történő
első bankszámla nyitására terjed ki, amennyiben az érintett vállalkozás éves nettó árbevétele 300 millió forint
alatti. 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. Induló
vállalkozások esetén (lezárt üzleti év hiányában) a Bank a feltételt teljesítettnek tekinti.
A LOGOSZ Cégcsoport ügyfelei a kedvezmény igénylésekor felmutatják az “ÜGYFÉLNYILATKOZAT ÉS
KÉRELEM” dokumentumot, kizárólag ennek megléte jogosít fel a kedvezmény igénybevételére.
1. Vállalkozói kedvezmények igénybevétele
A kedvezményt a K&H Bank Zrt-nél bankszámlával még nem rendelkező vállalkozások érvényesíthetik az
akció időszaka alatt. A kedvezmény bármelyik K&H bankfiókban, illetve online számlanyitás esetén is
érvényesíthető az árbevétel feltétel igazolása esetén.
A kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a számlanyitáshoz a Bank által előírt dokumentáció a
vállalkozás részéről 2019. december 31-ig benyújtásra kerüljön.
2.

Az akció keretében nyújtott kedvezmény:
2.1. akció időszaka: 2019. július 8. – 2019. december 31.
2.2. kedvezményes kondíció időtartama (a továbbiakban:”Kampányidőszak”): a számlanyitástól
számított 6 (hat) hónap
2.3. kedvezményes kondíciók megnevezése és mértéke:
Nem induló vállalkozások esetén a mindenkor hatályos „Hirdetmény – vállalati ügyfelek részére”
szerinti K&H Start Extra, Dinamikus Extra, Aktív Extra számlacsomag havi díjának 50%-a kerül
felszámításra.
Induló vállalkozások esetén a mindenkor hatályos „Hirdetmény – vállalati ügyfelek részére”
szerinti K&H Start Extra számlacsomag havi díja nem kerül felszámításra. (Induló vállalkozásnak
számít, az a vállalkozás, amelynek az alapítása, bejegyzése, nyilvántartásba vétele a számlanyitás
dátuma előtt legfeljebb egy naptári éven belül történt. Az induló vállalkozás feltételét a
számlanyitáskor igazolni kell:
 társas vállalkozások esetén a cégbejegyezés dátumát a Bank az OPTEN cégnyilvántartásból
ellenőrzi,
 egyéb vállalkozási formák esetében (egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, szövetkezet,
alapítvány,egyesület, társasház, ügyvéd, ügyvédi iroda stb.) a nyilvántartásba vételi dátum
igazolására szolgáló dokumentumot be kell mutatni.)

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 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.
A Bank fenntartja magának a jogot az igénylésre nyitva álló akció időszak indoklás nélküli módosítására. Az
akció időszakának utólagos módosítása az akció keretében nyújtott kedvezmények mértékét és időtartamát
nem érinti.
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