K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

hirdetmény
K&H minimum számlacsomag és K&H bővített számlacsomag nyitási
kedvezmény
Érvényben: 2014. május 5 – május 29.
A K&H Bank azon ügyfelei számára, akik kizárólag K&H biztos tartalék számlával rendelkeznek, az alábbi K&H
okos számlacsomag ajánlatot nyújtja.
akció feltétele:
Akciós K&H minimum, vagy K&H bővített számlacsomag nyitására az a személy jogosult, aki az alábbiakban
rögzített együttes feltételeknek megfelel:
- már rendelkezik K&H biztos tartalék számlával, vagy 2014. május 5. és 29. között K&H biztos tartalék
számlát nyitó új ügyfél,
- a már megkötött vagy az előzőek szerint újonnan nyitott K&H biztos tartalék száma főszámlatulajdonosa,
- még nem rendelkezik K&H lakossági bankszámlával,
- 2014. május 5. és 29. között fő-számlatulajdonosként nyit K&H minimum, vagy K&H bővített
számlacsomagot.
A Bank fő-számlatulajdonosnak tekinti közös számla esetén a szerződést számlatulajdonosként aláíró
személyt, nem közös számla esetén a számlatulajdonost.
Lakossági bankszámlának minősülnek a „Természetes személyek számláira, betéteire és pénztári
tranzakcióira vonatkozó” hirdetménynek (továbbiakban Hirdetmény) az 1.1 Számla termékek c. pont
„Lakossági bankszámlának minősülnek” fejezetében felsorolt számlák.
ajánlat:
Az akció ideje alatt nyitott K&H minimum, vagy K&H bővített számlacsomag havi díját elengedi 2014.
augusztus 31-ig azon ügyfelek esetében, akik megfelelnek a fenti feltételnek.
Az akció keretében elérhető K&H minimum és K&H bővített számlacsomagokhoz opcionális életbiztosítás nem
igényelhető.
A K&H minimum és K&H bővített számlacsomag egyéb feltételei megegyeznek a Bank mindenkor hatályos
Hirdetményében szereplő díjakkal és költségekkel.
A K&H minimum, a K&H bővített számlacsomag és a K&H biztos tartalék számla részletes kondíciói
megtalálhatóak Hirdetményben, a „devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott
bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó” általános szerződési feltételekben, az
Üzletszabályzatban, továbbá - a K&H biztos tartalék számla esetében - a Hirdetmény 4. számú mellékletében
(forint kamat hirdetmény).
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