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hirdetmény
K&H Bank vállalkozói számlacsomag kedvezmény
(a továbbiakban: „Hirdetmény”)
ÉRVÉNYBEN: 2018. MÁJUS 14-TŐL
akció időszaka: 2018. május 14. – 2018. december 31.
részvételi feltételek: A jelen hirdetmény hatálya minden új ügyfél első bankszámla nyitására terjed ki,
amennyiben a megnyitott számlacsomag a lent felsorolt számlacsomag-típusok közé tartozik
1. Vállalkozói kedvezmények igénybevétele
A kedvezményt a K&H Bank Zrt-nél bankszámlával még nem rendelkező, 300 millió forint éves nettó árbevételt
meg nem haladó vállalkozások érvényesíthetik (éves árbevétel megállapítása az utolsó lezárt üzleti év
beszámolója alapján, lezárt üzleti év hiányában a Bank az érvényesítéshez előírt feltételt teljesítettnek
tekinti), az akció időszaka alatt. A kedvezmény érvényesítéséhez üzlettámogató partnerkedvezmény
kártyát kell igényelni az uzletetide.hu oldalon, a vállalkozás adatainak megadásával. A partnerkedvezmény
kártya a vállalkozás levelezési címére postai úton kerül kiküldésre. A kártya minden díjtól és költségtől
mentes. A vállalkozás által kiválasztott kedvezménytípus bármelyik K&H bankfiókban beváltható
számlanyitáskor a kedvezménykártya felmutatásával, vagy a kártya igénylését visszaigazoló e-maillel! A
K&H Bank és partnereinek aktuális kedvezményes ajánlatai az uzletetide.hu oldalon tekinthető meg. A
kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a számla 2018. december 31-ig megnyitásra
kerüljön.
2.

Az akció keretében nyújtott kedvezmények:
2.1. akció időszaka: 2018. május 14. – 2018. december 31.
2.2. kedvezményes kondíció időtartama (a továbbiakban:”Kampányidőszak”): a számlanyitástól
számított 6 (hat) hónap
2.3. kedvezményes kondíció megnevezése és mértéke:
2.3.1.a számlacsomag havi díjának 50 %-a nem kerül felszámításra, vagy
2.3.2.az adott számlacsomagban foglaltakon felül havonta további 5 db átutalási díjtól mentes*
bankon kívüli elektronikus forint átutalás választható
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K&H start extra
számlacsomag

K&H dinamikus extra
számlacsomag

K&H aktív extra
számlacsomag

havi csomagdíj kedvezmény
választása esetén (első hat
hónapban)

230 forint

1 740 forint

3 280 forint

(EBKM:0,01%)

(EBKM:0,01%)

(EBKM:0,01%)

havi csomagdíj

455 forint

3 485 forint

(EBKM:0,01%)

(EBKM:0,01%)

6 560 forint
(EBKM:0,01%)

első 5+5

első 10+5

első 20+5

(kedvezményes időszak után)

+ kedvezményes tranzakciók
választása esetén, átutalási díjtól
mentes* forint számláról indított
elektronikus** forint átutalás - bankon
kívül

adott havi periódusban teljesített tranzakció
átutalási díjtól mentes* forint
számláról indított elektronikus**
forint átutalás - bankon kívül
(kedvezményes időszak után)

első 5

első 10

első 20

* Könyvelési díj kerül felszámításra a Vállalati Ügyfelek részére szóló hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) I. rész 3.7. pontban nevesített
terhelési tranzakciók után, függetlenül az adott tranzakció díjától. A könyvelési díj a tranzakciós díjtól mentes terhelési tranzakciók után is
felszámításra kerül.
** A kedvezmény kizárólag a K&H vállalkozói e-bankon, K&H vállalkozói mobilbankon, illetve Electrán keresztül indított átutalási megbízásokra
vonatkozik.

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 vállalkozói bankszámlához
kapcsolódó élet- és balesetbiztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító Zrt. nyújtja.
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