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hirdetmény
K&H üdvözlet betétet lekötő ügyfelek részére
Érvényben: 2014. április 28-től – 2014. május 23-ig

A K&H Bank Zrt. az alábbi kedvezményes ajánlatot nyújtja azon ügyfelek számára, akik a lent felsorolt
bankfiókokban K&H üdvözlet betétet kötnek le.
A K&H üdvözlet betét kizárólag az alábbi bankfiókokban köthető le:
Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 10-12.
Sárvár, Batthyány utca 1-3.
Budapest XI. kerület, Rétköz utca 5.
Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 16.
Pápa, Kossuth L. u. 21.
Vecsés, Fő út 183.
Budapest XIII. kerület, Béke út 9. fszt.4.
Budapest XIII. kerület, Váci út 76.
Budapest V. kerület, Kálvin tér 3.
Budapest V. kerület, Fővám tér 5.
Ajka, Szabadság tér 8.
Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
Gyula, Városház u. 17-19.
Tiszaújváros, Szent I. u. 4/b.
Budapest X. kerület, Liget tér 3.
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2.
Kecskemét, Nagykőrösi u.9/a
Kecskemét, Dobó krt. 9.
ajánlat:
K&H üdvözlet betét
Lekötött betéti kamat:

éves kamat ( % )

Lekötési idő
90 nap

EBKM ( % )

50 000 – 25 000 000 Ft
3,50

3,50

A leköthető minimális összeg 50 000 Ft. A leköthető maximum összeg - a betétlekötési időszak alatt ügyfelenként 25 millió Ft, de amennyiben a számlának, két tulajdonosa van (társtulajdonosi számla), a
Bank a maximum lekötési összeg megállapítása szempontjából, a számlatulajdonosokat egy ügyfélnek
tekinti, mégpedig a vonatkozó számlaszerződésben „Számlatulajdonos”-ként feltüntetett ügyfél
személyében.
A K&H üdvözlet betétben kizárólag új megtakarítási összeg helyezhető el.
A Bank új megtakarítási összegnek tekinti a kizárólag bankon kívüli forrásból származó betétösszeg azon
részét, amellyel a lekötés napján magasabb az Ügyfél megtakarítási állománya a lekötés napját közvetlenül
megelőző megfigyelési napon fennálló megtakarítási állományához képest.
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A megtakarítási állomány az Ügyfél Banknál vezetett forint és deviza betét-, és bankszámláin elhelyezett
megtakarításainak, a K&H befektetési alapokba, valamint a K&H megtakarítási életbiztosításokba befektetett
összegek forintra számított összesen egyenlege.
A lekötés napján, illetve a megfigyelési napon devizában fennálló egyenlegek forintra történő átszámítására
egyaránt a lekötés napján érvényes MNB árfolyamon kerül sor. A K&H befektetési alapokba befektetett
összeg számítása során a K&H befektetési jegyek a lekötés napján és a megfigyelési napon is bekerülési
áron kerülnek értékelésre.
A megfigyelési nap minden naptári hónap 25. napja, amennyiben ez a nap nem banki munkanap, úgy a 25.
napot közvetlenül megelőző banki munkanap.
A Bank fenntartja magának a jogot a fenti feltételek szerinti betétlekötési megbízás visszautasítására,
amennyiben:
az Ügyfél Banknál elhelyezett megtakarításai, befektetett összegei összesen egyenlegének a
tárgyhónapban bekövetkezett növekménye már korábban is a Banknál kezelt forrásból származik,
melyet az Ügyfél saját számlájáról történt készpénzfelvétellel, majd rövid időn belüli (30 nap)
visszafizetésével, vagy közeli hozzátartozója számlájáról történő átutalással, illetve
készpénzfelvétellel, majd annak rövid időn belüli (30 nap), az Ügyfél számlájára történő befizetésével
érte el
a lekötendő összeg más banknál vezetett saját vagy közeli hozzátartozója számlájára történő
átutalásának rövid időn belüli (60 nap) visszautalásából származik.
A K&H üdvözlet betét K&H biztos tartalék számláról, K&H trambulin megtakarítási betétszámlákról valamint
a K&H trambulin start számla kivételével a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött
betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény 1.1 "Számla termékek" elnevezésű
pontjában "Lakossági bankszámlák" fogalma alatt felsorolt számlák közül a forintban vezetett
bankszámlákról köthető le.
A fenti kamatláb csak egy futamidőre szól, a lekötött betét a lejáratot követően a kamattal együtt
visszavezetésre kerül a számlára, amelyről a lekötés történt. A K&H üdvözlet betét fix kamatozású, és a
betét teljes összege a fenti kamatlábbal kamatozik.
A betét csak a fent felsorolt bankfiókokban köthető le.
A lekötött betét lejárat előtti felmondása esetén a Bank a betétből felvett összeg után a lekötés napján
érvényes, a K&H lakossági bankszámlára vonatkozó látra szóló betéti kamatot fizet.
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