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Jelen Hirdetményben („Hirdetmény”) szereplő bankszámla és betéti valamint a pénztári szolgáltatások feltételei és kondíciói a K&H Bank Zrt.
(„Bank”) természetes személy ügyfeleire („Ügyfél”) érvényesek. A Bank meghatározása szerint természetes személyeknek minősülnek a
devizabelföldi és devizakülföldi magánszemélyek. Amennyiben az Ügyféllel kötött egyedi szerződés a jelen Hirdetményben foglalt feltételektől eltérő
feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó egyedi szerződés („Ügyfélszerződés”) rendelkezései alkalmazandók (az Ügyfélszerződés az
egyes szolgáltatások ÁFA-besorolását nem változtatja meg). Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Bank üzleti tevékenységet folytat az
Üzletszabályzat és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák (ezek a Bank ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetőek).
A fentiekben megjelölt érvényességi dátumtól bizonyos termékek érvényességének kezdete eltérő lehet. Ezen esetekben mindig az adott termékre
vonatkozó speciális szabályok feltüntetése során kerül meghatározásra az érvényesség kezdőidőpontja.
A HIRDETMÉNYI DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK SZÁMÍTÁSI MÓDJA:
A Hirdetmény díj- és költségtételei minden év április 1-jén legfeljebb az adott tételek legutóbbi inflációs korrigálása óta eltelt időszak összesített
fogyasztói árindex (infláció) értékével módosulnak. Az inflációs módosítás szempontjából az egyes díjtételek, a díjtételek %-os, minimum és
maximum értékei külön tételnek minősülnek. Az egyes tételek legutóbbi inflációs korrigálási dátumát a Hirdetmény tartalmazza.
Az infláció összesített értéke a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évi hivatalos inflációs adatai (éves fogyasztói árindex) alapján
kerül kiszámításra.
Az egyes díjtételek inflációs módosítása során a Bank a módosuló díjakat a kerekítés általánosan elfogadott szabályai szerint, illetve %-os érték
esetén 2 tizedes jegyig állapítja meg. Az inflációs számítás és a kerekítés során kapott értékek közötti különbség az előjelének megfelelően a
következő évi inflációs módosítás alkalmával figyelembevételre kerül. A módosuló Hirdetményt a Bank a hatálybalépést megelőző 2 hónappal
bankfiókjaiban kifüggeszti és közzéteszi internetes honlapján.
A Bank a díjak jelen számítási módja tekintetében a 2009. július 31-i Hirdetményt tekinti első hirdetménynek.
Jelen módosítás oka:
 K&H e-bank igénybevételéhez szükséges eszközök változása
 e-bank szolgáltatás sms azonosítással történő igénybevételére alkalmas telefonszámok körének meghatározott külföldi telefonszámokra
történő kiterjesztése

Hirdetmény PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, bankkártyáira,
befektetéseire és pénztári tranzakcióira vonatkozóan

2018.07.20-tól

TARTALOMJEGYZÉK

1
2

3

4

5

6

7
8

K&H Privát banki szolgáltatás .................................................................................................................................................... 3
Számlavezetéshez kapcsolódó díjak, jutalékok ......................................................................................................................... 3
2.1
Számlatermékek ................................................................................................................................................................ 4
2.1.1
K&H private banking forint számlacsomag ................................................................................................................ 4
2.1.2
K&H private banking deviza számlacsomag .............................................................................................................. 8
2.2
A Bank által már nem értékesített számla termékek ........................................................................................................ 10
2.2.1
K&H Privát Banki Forintszámla (számlacsomag)..................................................................................................... 10
2.2.2
K&H Privát Banki Devizaszámla (számlacsomag) ................................................................................................... 10
Egyéb banki szolgáltatások ..................................................................................................................................................... 11
3.1
Széfszolgáltatás............................................................................................................................................................... 11
3.2
Pénztári műveletek díjai ................................................................................................................................................... 12
3.3
Szolgáltatások ................................................................................................................................................................. 13
3.3.1
K&H lakossági mobilinfo .......................................................................................................................................... 13
3.3.2
K&H lakossági e-bank szolgáltatás .......................................................................................................................... 14
3.3.3
K&H mobilbank szolgáltatás .................................................................................................................................... 16
3.3.4
K&H e-portfólió szolgáltatás..................................................................................................................................... 17
3.3.5
K&H Prémium Családi szolgáltatás ......................................................................................................................... 17
Megbízások átvételének és teljesítésének rendje ................................................................................................................... 18
4.1
Fizetések forintban (kizárólag forint számlák tekintetében) ............................................................................................. 18
4.1.1
Terhelések – átvezetés, átutalás, beszedés ............................................................................................................ 18
4.1.1.1 Jóváírások - átutalás ............................................................................................................................................ 19
4.1.1.2 Készpénz be- és kifizetés .................................................................................................................................... 19
4.2
Külföldi pénznemben végrehajtott és nemzetközi HUF fizetések, konverziót érintő megbízások .................................... 19
4.2.1
Terhelések – átvezetés, átutalás ............................................................................................................................. 19
4.2.1.1 Jóváírások – átutalás ........................................................................................................................................... 19
4.2.1.2 Készpénz be- és kifizetés .................................................................................................................................... 19
4.3
Megbízások feldolgozása ................................................................................................................................................ 20
4.3.1.1 Bankfiókban adott megbízás esetén .................................................................................................................... 20
4.3.1.2 K&H e-bankon és K&H mobilbankon keresztül adott megbízás esetén ............................................................... 20
4.4
Árfolyam alkalmazás ........................................................................................................................................................ 20
Bankkártya kondíciók............................................................................................................................................................... 21
5.1
K&H Visa arany betéti bankkártya, K&H Visa arany betéti érintőkártya ........................................................................... 21
5.2
K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártya és K&H World MasterCard plusz hitelkártya ......................................... 23
Befektetési szolgáltatás ........................................................................................................................................................... 26
6.1
Díjmentes szolgáltatások ................................................................................................................................................. 26
6.2
Számlavezetés ................................................................................................................................................................ 26
6.3
Tranzakciós díjak ............................................................................................................................................................. 26
6.4
Privát banki ügyfeleknek forgalmazott alapok .................................................................................................................. 27
6.4.1
Privát banki ügyfeleknek forgalomba hozott alapok forgalmazási órái ..................................................................... 27
6.4.2
Privát banki ügyfeleknek forgalmazott alapok forgalmazási órái .............................................................................. 27
6.5
Egyéb alapok ................................................................................................................................................................... 27
6.6
Előlegfizetés .................................................................................................................................................................... 28
6.7
Nem forgalmazóként értékesített KBC befektetési jegyekre adott megbízások díjai ....................................................... 28
6.8
Átutalási díjak devizában kibocsátott alapokhoz kapcsolódóan ....................................................................................... 29
6.9
K&H visszahívható kétdevizás befektetés ....................................................................................................................... 29
6.10 Harmadik fél által kibocsátott, K&H Bank által forgalmazott kötvények és certifikátok .................................................... 30
6.11 Termék kockázati besorolások ........................................................................................................................................ 30
6.11.1
Privát banki ügyfeleknek forgalmazott termékek ...................................................................................................... 30
6.11.2
Egyéb befektetési alapok ......................................................................................................................................... 30
6.11.3
Harmadik fél által kibocsátott, K&H Bank által forgalmazott kötvények és certifikátok ............................................ 32
Telefonon, telefaxon, elektronikus levélben adott megbízások teljesítésének visszaigazolása ............................................... 33
Adófizetési szabályok .............................................................................................................................................................. 34

Tartalomjegyzék

2/34

Hirdetmény PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, bankkártyáira,
befektetéseire és pénztári tranzakcióira vonatkozóan

2018.07.20-tól

K&H Privát banki szolgáltatás
Minimum nyitóösszeg: 100 millió Ft, illetve azzal megegyező értékű devizaösszeg vagy értékpapír Banknál történő elhelyezése.
Tagsági díj: 51 250 forint / negyedév, amely a negyedéves záráskor esedékes.
2018. április 1-jét követően nyitott K&H private banking forint számlacsomag esetén a tagság 2 teljes negyedévig díjmentes.
2014. július 1-jét megelőzően kötött K&H Privát Banki Keretszerződések esetén a K&H Privát Banki Forintszámlával rendelkező Ügyfelek részére
a tagsági díj összege 10.000 Ft/hó, amennyiben a K&H Privát Banki Forintszámláról illetve a K&H Biztos tartalék számláról történő bankfióki forint
készpénz kifizetések együttes összege havonta nem haladják meg az 5 millió forintot. A Bank a feltétel teljesülését havonta ellenőrzi, és amennyiben
az a tárgy negyedév során mindhárom hónapban teljesül, a 10.000 Ft/hó összegű tagsági díjat a negyedéves záráskor számítja fel. Amennyiben a
feltétel a tárgy negyedév hónapjaiban legalább egyszer nem teljesül, a tagsági díj összege 50.000 Ft/negyedév, amely a negyedéves záráskor
esedékes.

Számlavezetéshez kapcsolódó díjak, jutalékok
Jelen hirdetményben fel nem tüntetett bankszámlavezetéshez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat és azok díjait, jutalékait a Természetes
személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
Az egyes számlákhoz és számlacsomagokhoz kapcsolódó betéti kártyák konkrét kártyatípusait, valamint a bankkártyák egyéb feltételeit, díjait a
hatályos ’Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére’ című hirdetmény tartalmazza.
Privát banki szolgáltatásban igényelhető kedvezményes szolgáltatások

K&H lakossági mobilinfo
Havi díj
K&H e-bank sms azonosítással
Havi díj

Díj mértéke
0 Ft
0 Ft

K&H e-bank mobil-token azonosítással
Havi díj

0 Ft

K&H e-portfólió
Havi díj
K&H mobilbank
Havi díj
Betéti bankkártya és hitelkártya kedvezmények
A bankszámlához elsőként megrendelt 2 darab betéti bankkártya
mindenkori éves díja
Csomagban igényelt 1 darab hitelkártya mindenkori éves díja
Kedvezményes
díjazású
betéti
bankkártyás
forint
készpénzfelvétel K&H banki ATM-en

0 Ft
0 Ft
K&H Visa arany betéti bankkártya esetén 0 Ft
K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártya esetén 0 Ft
’Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek
részére’ című hirdetményben foglaltak szerint
akció: Adott havi periódusban végzett első 10 tranzakció K&H
banki ATM-en 0 Ft 2018. június 30-ig

A K&H lakossági mobilinfó, K&H e-bank K&H e-portfólió és K&H mobilbank díja megkezdett naptári havonként esedékes és a
szolgáltatásba bevont számlák darabszámától függetlenül, egyszer kerül felszámításra. Nem kerül felszámításra a K&H
mobilbank díja abban a hónapban, amikor az ügyfél nem lép be a mobilbankba. A K&H e-bank mobil-token azonosítással díj
mobilbank havidíj fizetése esetén nem kerül felszámításra.
Az éves betéti bankkártya díj-kedvezmény éven belül maximum egy alkalommal vehető igénybe, vagyis éven belüli kártyatípusváltás esetén az új szerződés alapján kibocsátott bankkártya éves díja a bankkártya aktiválásakor terhelésre kerül, amennyiben
az éves kártyadíj kedvezmény a tárgyévben az előző szerződés alapján kibocsátott bankkártyára már érvényesítésre került.
Éven belüli váltásnak számít, amennyiben a kártyatípus-váltás a számlacsomaghoz kibocsátott, elsőként aktivált kedvezményes
bankkártya aktiválásakor felszámított éves díjkedvezménytől számított 365. napon belül történik. Amennyiben a
Számlatulajdonos a számlacsomagban éves díj-kedvezményes kártyaként jelölt K&H Visa arany betéti bankkártya helyett más
típusú betéti bankkártyát igényel, úgy a Bank a meghirdetett éves kártyadíj kedvezményt a Számlatulajdonos által igényelt
bankkártyára vonatkozóan érvényesíti.
Amennyiben a Számlatulajdonos bármely K&H hitelkártya igényléskor több, kedvezményre jogosító számlacsomaggal
rendelkezik, a hitelkártya kedvezmények mindig a magasabb kedvezményt biztosító csomag kondíciói alapján kerülnek
érvényesítésre. A különböző csomagokban nyújtott hitelkártya éves díj-kedvezmények nem összevonhatóak. Amennyiben a
Számlatulajdonos a számlacsomagban éves díj-kedvezményes kártyaként jelölt K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártya
helyett más típusú hitelkártyát igényel, úgy a Bank a meghirdetett éves kártyadíj kedvezményt a Számlatulajdonos által igényelt
hitelkártyára vonatkozóan érvényesíti.
Forintban végzett műveletekre vonatkozó kedvezmények
Aznapi / határidős forint átutalási megbízás bankon belülre és
kívülre (belföldre) – e-bankon / mobilbankon keresztül7
Havonta az első 99 tranzakció 0 Ft
Szolgáltatói díjterhelés – minden csatornán
Számlavezetés
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(Csoportos beszedési megbízás)
Rendszeres forint átutalási megbízás bankon belülre és kívülre
(belföldre) – minden csatornán
A megbízások teljesítése után a teljesítésének napján érvényes díj kerül felszámításra.

Számlatermékek
K&H private banking forint számlacsomag
A Bank a számlacsomag keretén belül K&H Privát Banki Forintszámlát nyit és vezet. Minimum nyitó összeg: nincs. A bankszámla látra szóló
kamatát a Forint Kamat Hirdetmény (Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira
vonatkozó Hirdetmény 4. sz. melléklet) tartalmazza.

K&H private banking forint számlacsomag
Megnevezés

Mérték

Forintban végzett műveletek
Készpénz befizetése1
Készpénz kifizetése1
50 millió forint, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be-, kifizetése1,6
Átutalás jóváírása bankon belüli és kívüli

0 Ft
0,76%, min. 871 Ft
további 0,51%
díjmentes

Aznapi / határidős átutalási megbízás bankon belülre
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon és mobilbankon keresztül2
– értékpapírszámla melletti ügyfélszámla javára

0,51%, max. 6 254 Ft
0,30%, max. 6 254 Ft
díjmentes

Aznapi / határidős átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre)
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon és mobilbankon keresztül2

0,51%, max. 6 254 Ft
0,30%, max. 6 254 Ft

Rendszeres átutalási megbízás bankon belülre
0,51%, max. 6 254 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
0,30%, max. 6 254 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
díjmentes

– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2
– értékpapírszámla melletti ügyfélszámla javára

Rendszeres átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre)
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2
Beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés bankon belülre
Beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés bankon kívülre (belföldre)
Rendszeres átutalási megbízás regisztrációs díja – bankfiókban benyújtott megbízás
esetén
Aznapi / határidős / rendszeres átvezetési megbízás saját számlák között (minden
csatornán)2
Szolgáltatói díjterhelés (Csoportos beszedési megbízás)2
Szolgáltatói díjterhelés limitfigyelés
Szolgáltatói díjterhelés megbízás átköltöztetése más bankból
Szolgáltatói díjterhelés (csoportos beszedési megbízás) módosítási díja - bankfiókban
benyújtott megbízás esetén

Megnevezés

0,51%, max. 6 254 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
0,30%, max. 6 254 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
0,30%, max. 6 254 Ft
0,30%, max. 6 254 Ft
685 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
díjmentes
0,30%, max. 6 254 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
díjmentes
díjmentes
0,30%, max. 6 254 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig

K&H private banking forint számlacsomag
Mérték

Aznapi / határidős VIBER átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre)
– bankfiókban benyújtott3

0,51%, min. 10 250 Ft, max. 102 500 Ft
20 848 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
20 848 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig

VIBER átutalási megbízás ügyfél által kért módosítása
Fedezethiány miatt törölt VIBER tétel

Nemzetközi forint átutalás (külföldre)5 (SHA, BEN költségviseléssel)
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2
• EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén4
• EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén4

Nemzetközi forint átutalás (külföldre) levelező banki költség

átvállalással 5

– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2
• EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén4
Számlavezetés

0,20%, max. 312,6 EUR
0,10%, max. 312,6 EUR
0,10%, max. 312,6 EUR

(OUR költségviseléssel)
0,30%, min. 30,75 EUR
0,15%, min. 20,5 EUR
0,15%, min. 15,37 EUR
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Valutában/devizában végzett műveletek
Valuta befizetése7
Valuta kifizetése
50 millió forint, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be-, kifizetése7
Deviza átutalás jóváírása bankon belüli (EGT-állam devizanemében, nem EGT-állam
pénznemében) és kívüli (EGT-állam devizanemében)
Deviza átutalás jóváírása bankon kívüli (nem EGT-állam devizanemében)

0 Ft
0,76% min. 871 Ft
további 0,51%18
díjmentes
díjmentes

Deviza átutalási megbízás bankon belülre
– bankfiókban benyújtott8
– e-bankon keresztül8

0,20%, max. 104,2 EUR
0,10%, max. 104,2 EUR

Deviza és SEPA átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre)16 (SHA, BEN költségviseléssel)
– bankfiókban benyújtott8
– e-bankon keresztül8
• EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén8,14
• EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén8, 14

0,20%, max. 312,6 EUR
0,10%, max. 312,6 EUR
0,10%, max. 312,6 EUR

Deviza átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre) levelező banki költség átvállalással16 (OUR
költségviseléssel)
– bankfiókban benyújtott8
– e-bankon keresztül8
• EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén8, 14
• EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén8, 14

0,30%, min. 30,75 EUR
0,15%, min. 20,5 EUR
0,15%, min. 15,37 EUR

Deviza és SEPA átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre) sürgős konverzióval15, 16 (SHA, BEN
költségviseléssel)
– bankfiókban benyújtott

1,53%, min. 6,15 EUR

Konverziós átvezetési megbízás saját számlák között
– bankfiókban benyújtott8
– e-bankon keresztül8

0,1%, min. 1,02 EUR, max. 102,5 EUR
akció: 0 EUR 2018. június 30-ig
díjmentes

K&H lakossági mobilinfo
Havi díj9, 11

díjmentes
35 Ft/SMS
akció: 0 Ft/SMS 2018. június 30-ig

Üzenetdíj10

K&H e-bank sms azonosítással
Havi díj9, 11
Jelszó üzenet díja

díjmentes
díjmentes

K&H e-bank mobil-token azonosítással
Havi díj34
díjmentes
A díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a K&H e-bank azonosító eszközzel résznél megadottakkal.

K&H e-portfólió
Havi díj9,11,36

0 Ft

K&H mobilbank
Havi díj35

díjmentes

Egyéb, számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Számlavezetési díj19, 29
Számlafelmondási díj23, 28
Számlafelmondási költség inaktív számla esetén25
Havi bankszámlakivonat21
- papír alapon történő postai kiküldés
- belföldre
- külföldre - európai országba24
- külföldre – egyéb külföldre24
- elektronikus eléréssel e-bankon keresztül
Külön igényelt havi bankszámlakivonat
- ha a rendszeres havi bankszámlakivonatot papír alapon kapja az ügyfél
- ha a rendszeres havi bankszámlakivonatot elektronikus eléréssel, e-bankon
keresztül kapja az ügyfél
Számlaforgalmi kimutatás
K&H énazonosító és ePIN kód
Közös tulajdonú számla létesítése
Állandó meghatalmazott bejelentése / törlése

Számlavezetés

1 025 Ft/hó
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
6 244 Ft/számla
Egy havi számlavezetési / csomag díj, de max.
869 Ft/hó
Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint:
nem elsőbbségi, szabvány levél 30 grammig
akció: díjmentes 2018. június 30-ig
nem elsőbbségi, szabvány levél 20 grammig
–
európai országokba
–
egyéb külföldre
díjmentes
623 Ft/kivonat
Havonta 1 alkalommal és legfeljebb 1 havi
bankszámlakivonat: díjmentes
Fentiektől eltérő esetben: 550 Ft/kivonat
110 Ft/lap
1 025 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
623 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
373 Ft/fő
akció: 0 Ft/fő 2018. június 30-ig
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Elhalálozás esetére szóló rendelkezés adása / módosítása / törlése
Egyéb megbízás módosítása / törlése
Számla vagy részösszeg zárolása / zárolás módosítása / zárolás törlése ügyfél
kérésére
Óvadéki igazolás díja
Egyéb igazolás kiadása – 3 évnél nem régebbi időszakról
Egyéb igazolás kiadása – 3 évnél régebbi időszakról

2018.07.20-tól
1 652 Ft/alkalom
akció: 0 Ft/alkalom 2018. június 30-ig
220 Ft/alkalom
akció: 0 Ft/alkalom 2018. június 30-ig
550 Ft/alkalom
akció: 0 Ft/alkalom 2018. június 30-ig
0,10%, min. 1 101 Ft
623 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
2 587 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig

Igazolás díja
623 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
2 587 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
330 Ft/üzenet
akció: 0 Ft/üzenet 2018. június 30-ig

- teljesített forint átutalásról30
- teljesített deviza átutalásról
SWIFT üzenet másolata

K&H private banking forint számlacsomag
Megnevezés
NAV Vám- és Pénzügyőrség (VP) felé indított forint átutalásokról (kimenő átutalás
GIRO-n keresztül) automatikus elektronikus üzenetet küldése22
Felhatalmazó levél regisztrációs díja – bankfiókban benyújtott megbízás esetén
Sorkezelés díja27
Értesítési díj26
GIRO napközbeni többszöri elszámolásban teljesített forint fizetések visszavonása
első alkalommal
Fizetési tételek utólagos nyomon követése
- forint átutalás
- 90 napnál nem régebbi tétel31
- 90 napnál régebbi, archivált tétel
- deviza átutalás32
Átutalási megbízás törlése teljesítés előtt
- bankfiókban benyújtott megbízás esetén
- e-bankon és mobilbankon keresztül benyújtott megbízás esetén
Hibás IBAN / BIC azonosítóval kezdeményezett deviza átutalás díja20

Mérték
1025 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
623 Ft
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
35 Ft/tétel/nap
220 Ft/tétel
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig
6 059 Ft/tétel

6 868 Ft
13 695 Ft
52,27 EUR + partnerbank által ténylegesen
felszámított díj
5 490 Ft/alkalom
2 745 Ft/alkalom
partnerbank által ténylegesen felszámított díj

Egyéb kedvezmények
Folyószámlahitel folyósítási és rendelkezésre tartási jutaléka

K&H forint folyószámlahitel kondícióiról szóló
Hirdetményben foglaltak szerint
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig

Címletenként 150 db feletti érme be/kifizetés esetén külön díjtétel kerül felszámításra, melynek mértéke a befizetett teljes érme darabszám után számítva 1 Ft/db.
A mindenkori teljesítés napján érvényes díj kerül felszámításra.
A Bank fenntartja a jogot, hogy 50 M Ft feletti átutalások esetén egyedi elbírálást alkalmazzon.
4
A bank abban az esetben tekinti automatikus feldolgozásra alkalmasnak a megbízást, ha annak kitöltése teljes körű és pontos: - minden kötelezően kitöltendő mezőben
megfelelő tartalmú és formátumú adat szerepel, valamint a megbízáson a bank számára szóló közlemény rovat üres.
5
A levelező banki költségek átvállalása az 1. sz. mellékletben írtak szerint történhet.
6
50 M Ft, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be- és kifizetés esetén költségtérítésként felszámításra kerülő, a pénzszállító mindenkor aktuális díjszabása szerinti
összeg
7
Valutaérme és a forgalomból bevonás alatt álló valuta bankjegy befizetésekor diszázsió kerül levonásra.
8
A mindenkori teljesítés napján érvényes díj kerül felszámításra.
9
Egyszer kerül felszámításra függetlenül a szolgáltatásba bevont számlák darabszámától.
10
Bank által kiküldött elektronikus üzenetek (SMS-ek) után kerül felszámításra. A szolgáltatásba bevont összes számlára összevontan, egy összegben kerül a havi záráskor
elszámolásra. Elszámolási ciklus: tárgyhót megelőző havi zárás napján 00 óra 00 perctől tárgy havi zárást megelőző nap 24 óra 00 percig.
11
Megkezdett naptári havonként esedékes.
1
2
3

12
13

törölve
törölve

A bank abban az esetben tekinti automatikus feldolgozásra alkalmasnak a megbízást, ha annak kitöltése teljes körű és pontos: - minden kötelezően kitöltendő mezőben
megfelelő tartalmú és formátumú adat szerepel, valamint a megbízáson a bank számára szóló közlemény rovat üres.
Bankon kívülre szóló deviza átutalási megbízás csak CAD, EUR, és USD devizanemekben adható.
16
A levelező banki költségek átvállalása az 1. sz. mellékletben írtak szerint történhet.
18
50 M Ft, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be- és kifizetés esetén a készpénz be- és kifizetés díján felül költségtérítésként felszámításra kerülő, a
pénzszállító mindenkor aktuális díjszabása szerinti összeg.
19
Megkezdett naptári havonként esedékes. Az élet-, és balesetbiztosítási csomag részletes feltételeit jelen Hirdetmény 1. számú melléklete tartalmazza.
20
A hiányzó vagy hibásan megadott IBAN vagy BIC (SWIFT) kódok miatt felszámított idegen banki díjak utólag, a megbízó számlatulajdonos számláján kerülnek
terhelésre, abban az esetben is, ha a megbízás alapján a tranzakciós díjakat a kedvezményezett viseli.
21
A bankszámlakivonat hozzáférési módja egyféle lehet és az ügyfél valamennyi számla- és betéti termékére érvényes: papír alapú vagy elektronikus. A
bankszámlakivonat előállítása alapértelmezésben papír alapú, amely e-bankon keresztül külön rendelkezéssel változtatható.
22
Az utalás közlemény mezőjében fel kell tüntetni a határozatszámot (folyamatos 14 karakter) és a VPID számot (folyamatos 12 karakter) tetszőleges sorrendben.
Helyes határozatszám és VPID megadás pl.: határozatszám: 2110049A006072 VPID: HU0000012345 vagy 2110049A006072 vagy HU0000012345 vagy
HU0000012345, 2110049A006072. Helytelen megadás pl.: határozatszám: 2110049 A 006072 VPID: HU 0000012345 vagy 2110049A006072HU0000012345
23
A díj az ügyfél által kezdeményezett felmondás esetén kerül felszámításra, amennyiben a számla megszüntetése iránti kérelem és a számla nyitása óta kevesebb,
mint 12 hónap telt el.
24
Magyar Posta Zrt. tarifatáblájában körülírtak szerint.
25
Inaktív számlának minősül a bankszámla az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: egyenlege nem haladja meg az 5 000 Ft-ot, vagy azzal egyenértékű
devizaösszeget; 6 egymást követő hónapon keresztül kamat és díjterhelésen kívül nem történt tranzakció; az ügyfél a Banknál egyéb, nem közvetlenül a bankszámlához
14

15
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kapcsolódó termékkel nem rendelkezik (megtakarítás, hitel, befektetés).
26
Értesítési díj kerül felszámításra amennyiben a megbízás papír alapon keresztül került benyújtásra, az értesítésre papír alapon kerül sor és egyedi levélként kerül
kiküldésre.
27
Fedezetlenség esetén sorba állított beszedésre, hatósági átutalásra, átutalási végzésre, a sorból való kikerülés napján a sorban töltött napok után kerül felszámításra.
28
Amennyiben a K&H évszakok megtakarítási számlán, K&H biztos tartalék számlán, illetve a K&H Trambulin Megtakarítási Betétszámlán elhelyezett összegből K&H
Alapkezelő által kibocsátott zárt végű befektetési alap, illetve a K&H Biztosító által kibocsátott eszközalap jegyzése történik, a számlafelmondási díj nem kerül
felszámításra a K&H évszakok megtakarítási számla, K&H biztos tartalék számla, illetve a K&H Trambulin Megtakarítási Betétszámla esetében. Ugyancsak nem kerül
felszámításra a számlafelmondási díj, amennyiben a K&H évszakok megtakarítási számlán, K&H biztos tartalék számlán, illetve a K&H Trambulin Megtakarítási
Betétszámlán elhelyezett összeg K&H Tartós befektetési szerződés keretében kerül további befektetésre, illetve K&H nyugdíj-előtakarékossági számlán kerül
elhelyezésre.
29
A Bank a kapcsolódó kiegészítő élet- és balesetbiztosítási csomagokat 2011.április 1-jétől nem értékesíti.
30
Átvett forint átutalási megbízás tárgynapi visszavonhatatlan teljesítéséről szóló igazolás kérésére telefonon keresztül 17 óráig van lehetőség.
31
A hivatkozott díjtétel kerül alkalmazásra a GIRO napközbeni többszöri elszámolásban teljesített forint fizetések visszavonása esetén is, az első igényt követő minden
további alkalommal, valamint minden a nem napközbeni többszöri elszámolás forgalomban teljesített forint átutalási megbízás visszahívása esetén.
32
A hivatkozott díjtétel kerül alkalmazásra deviza és nemzetközi forint átutalási megbízás visszahívása esetén.
33
A kedvezmény nyújtása a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó
ÁSZF 6.2.3 pontja szerint történik.
34
Megkezdett naptári havonként esedékes a mobilbank alkalmazás aktiválását követően, kivéve, ha mobilbank havidíj kerül felszámításra.
35
Megkezdett naptári havonként esedékes, amennyiben a felhasználó az adott hónapban minimum egyszer belépett a mobilbankba.
36
2017. 09.26.-tól kerül bevezetésre. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás aktiválása a szolgáltatásra jogosult ügyfelek részére folyamatosan történik, a szolgáltatás
kiépítése néhány napot igénybe vehet. A szolgáltatás legkésőbb 2017. 09. 28.-tól valamennyi ügyfél számára elérhető lesz.
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K&H private banking deviza számlacsomag
A Bank a számlacsomag keretén belül K&H Privát Banki Devizaszámlát nyit és vezet. Minimum nyitó összeg: nincs. A bankszámla látra szóló
kamatát a Deviza Kamat Hirdetmény (Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira
vonatkozó Hirdetmény 5. sz. melléklet) tartalmazza.

K&H private banking deviza számlacsomag
Megnevezés
Számla devizanemével megegyező és eltérő devizanemben
Készpénz befizetése1
Készpénz kifizetése
50 millió forinttal megegyező összegű valuta, illetve az ezt meghaladó összegű
készpénz be-, kifizetése bankfióki pénztárban2
Deviza átutalás jóváírása bankon belüli (EGT-állam devizanemében, nem EGTállam devizanemében) és kívüli (EGT-állam devizanemében)
Deviza átutalás jóváírása bankon kívüli (nem EGT-állam devizanemében)

Mérték

0 Ft
0,76% min. 871 Ft
további 0,51%12
0,10%
akció: 0,0% 2018. június 30-ig
0,10%
akció: 0,0% 2018. június 30-ig

Deviza átutalási megbízás bankon belülre
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2

0,20%, max. 104,2 EUR
0,10%, max. 104,2 EUR
0,10%
akció: 0,0% 2018. június 30-ig

– értékpapírszámla melletti ügyfélszámla javára5

Deviza és SEPA átutalási megbízás bankon kívülre (bel-és külföldre)10 (SHA, BEN költségviseléssel)
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2
• EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén
• EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén2,4

0,20%, max. 312,6 EUR
0,10%, max. 312,6 EUR
2,4

0,10%, max. 312,6 EUR

Deviza átutalási megbízás bankon kívülre (bel-és külföldre) levelező banki költség átvállalással 10 (OUR költségviseléssel)
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2
• EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén2,4
• EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén2,4

0,30%, min. 32,38 EUR
0,15%, min. 20,5 EUR
0,15%, min. 15,37 EUR

Deviza és SEPA átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre) sürgős konverzióval 9,10 (SHA, BEN
költségviseléssel)
– bankfiókban benyújtott
Átvezetés saját devizaszámlák között - minden csatornán

1,53%, min. 6,15 EUR
0,10%
akció: 0,0% 2018. június 30-ig

Forintban végzett műveletek
Forint befizetése3
Forint kifizetése3
50 millió forint, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be-, kifizetése
Forint átutalás jóváírása bankon belüli és kívüli

0 Ft
0,76%, min. 871 Ft
további 0,51%
0,10%
akció: 0,0% 2018. június 30-ig

Forint átutalási megbízás bankon belülre
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2

0,20%, max. 104,2 EUR
0,10%, max. 104,2 EUR

Forint átutalási megbízás értéknapos indítással bankon kívülre (belföldre)
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2
Beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés bankon belülre
Beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés bankon kívülre (belföldre)

0,20%, max. 312,6 EUR
0,10%, max. 312,6 EUR
0,30%, max. 104,2 EUR
0,41%, max. 312,6 EUR

Forint átvezetési megbízás saját számlák között
-

minden csatornán

0 Ft

Sürgős forint átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre)
– bankfiókban benyújtott
– e-bankon keresztül

Számlavezetés
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8/34

Hirdetmény PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, bankkártyáira,
befektetéseire és pénztári tranzakcióira vonatkozóan

2018.07.20-tól

K&H private banking deviza számlacsomag
Megnevezés

Mérték

Nemzetközi forint átutalás (külföldre)10 (SHA, BEN költségviseléssel)
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2
• EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén
• EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén2,4

0,20%, max. 312,6 EUR
0,10%, max. 312,6 EUR
2,4

0,10%, max. 312,6 EUR

Nemzetközi forint átutalás (külföldre) levelező banki költség átvállalással 10(OUR költségviseléssel)
– bankfiókban benyújtott2
– e-bankon keresztül2
• EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén2,4
• EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén2,4

0,30%, min. 32,28 EUR
0,15%, min. 20,5 EUR
0,15%, min. 15,37 EUR

K&H lakossági mobilinfo
Havi díj6
Üzenetdíj

7

díjmentes
35 Ft/SMS
akció: 0 Ft 2018. június 30-ig

K&H e-bank sms azonosítással
Havi díj6

277 Ft/hó
akció: 0 HUF 2018. június 30-ig

K&H e-bank mobil-token azonosítással
Havi díj13

díjmentes

K&H e-portfólió
Havi díj6,15

díjmentes

K&H mobilbank
Havi díj14

díjmentes

Egyéb, számlavezetéshez kapcsolódó díjak
1,14 EUR/hó
akció: 0 EUR 2018. június 30-ig
Egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a K&H private banking forint számlacsomag vonatkozó e-bank, illetve az egyéb, számlavezetéshez
kapcsolódó díjak és jutalékok mértékével.
Számlavezetési díj8

Valutaérme és forgalomból bevonás alatt álló valuta bankjegy befizetésekor diszázsió kerül levonásra.
A mindenkori teljesítés napján érvényes díj kerül felszámításra.
Címletenként 150 db feletti érme be/kifizetés esetén külön díjtétel kerül felszámításra, melynek mértéke a befizetett teljes érme darabszám után számítva 1 Ft/db.
4
A bank abban az esetben tekinti automatikus feldolgozásra alkalmasnak a megbízást, ha annak kitöltése teljes körű és pontos: - minden kötelezően kitöltendő mezőben
megfelelő tartalmú és formátumú adat szerepel, valamint a megbízáson a bank számára szóló közlemény rovat üres.
5
Kizárólag a számla devizanemével megegyező devizanemben indított átutalásra érvényes.
6
Megkezdett naptári havonként esedékes. Egyszer kerül felszámításra függetlenül a szolgáltatásba bevont számlák darabszámától. A forintban / euróban megadott
díjtételek azzal egyenértékű tárgynapi reggeli K&H közép árfolyamon számított más devizát is jelentenek.
7
Bank által kiküldött elektronikus üzenetek (SMS-ek) után havonta, a szolgáltatásba bevont összes számlára összevontan egy összegben, a terhelés napján érvényes
K&H közép árfolyamon a számla devizanemében kerül felszámításra. Elszámolási ciklus: tárgyhót megelőző havi zárás napján 00 óra 00 perctől tárgy havi zárást
megelőző nap 24 óra 00 percig.
8
Megkezdett naptári havonként esedékes.
9
Deviza átutalási megbízás csak CAD, EUR, és USD devizanemekben adható.
10
A levelező banki költségek átvállalása az 1. sz. melléklet 3.5. Deviza fizetési műveletek költségviselései pontban írtak szerint történhet.
12
50 M Ft, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be- és kifizetés esetén költségtérítésként felszámításra kerülő, a pénzszállító mindenkor aktuális díjszabása
szerinti összeg
13
Megkezdett naptári havonként esedékes a mobilbank alkalmazás aktiválását követően, kivéve, ha mobilbank havidíj kerül felszámításra.
14
Megkezdett naptári havonként esedékes, amennyiben a felhasználó az adott hónapban minimum egyszer belépett a mobilbankba.
15
2017. 09.26.-tól kerül bevezetésre. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás aktiválása a szolgáltatásra jogosult ügyfelek részére folyamatosan történik, a szolgáltatás
kiépítése néhány napot igénybe vehet. A szolgáltatás legkésőbb 2017. 09. 28.-tól valamennyi ügyfél számára elérhető lesz.
1
2
3
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A Bank által már nem értékesített számla termékek
K&H Privát Banki Forintszámla (számlacsomag)
A számlacsomagot a Bank 2014. július 1-jétől nem értékesíti. A bankszámla kamatozási feltételeit a természetes személyek bankszámláira,
betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozó Hirdetmény 4. számú melléklete, a Forint Kamat Hirdetmény tartalmazza.
K&H Privát Banki Forintszámla (számlacsomag)
Megnevezés
Mérték
Árfolyam
Esedékesség
Számlavezetési díj
Díjmentes
Forintban végzett műveletek
Készpénz kifizetése2,3
Díjmentes
Aznapi / határidős átutalási megbízás bankon belülre és
0,58% + 340 Ft max. 11 465 Ft
teljesítéskor
kívülre (belföldre) – bankfiókban benyújtott4
Rendszeres átutalási megbízás bankon belülre és
0,58% + 340 Ft max. 11 465 Ft
teljesítéskor
kívülre (belföldre) – (minden csatornán)4
Konverziós átvezetési megbízás saját számlák között
Díjmentes
deviza I. eladás
(minden csatornán)
Szolgáltatói
díjterhelés
(Csoportos
beszedési
Díjmentes
megbízás)
Egyéb kedvezmények
A bankszámlához elsőként megrendelt bármely típusú
Díjmentes
főkártya mindenkori éves díja
Bankkártyás forint készpénzfelvétel K&H ATM-ből
Díjmentes
Folyószámlahitel folyósítási és rendelkezésre tartási
Díjmentes
jutaléka
K&H lakossági mobilinfo
Havi díj
Díjmentes
Üzenetdíj6
18 Ft / SMS
havi záráskor
Díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a K&H Lakossági Bankszámlánál megadottakkal.

K&H Privát Banki Devizaszámla (számlacsomag)
A számlacsomagot a Bank 2014. július 1-jétől nem értékesíti. A bankszámla kamatozási feltételeit a természetes személyek bankszámláira,
betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozó Hirdetmény 5. számú melléklete, a Deviza Kamat Hirdetmény tartalmazza.
K&H Privát Banki Devizaszámla (számlacsomag)
Megnevezés
Mérték
Árfolyam
Esedékesség
Számlavezetési díj
Díjmentes
Forintban végzett műveletek
Készpénz kifizetése
Forint átvezetési megbízás saját számlák között
(minden csatornán)

teljesítéskor

0,68% min. 521 Ft max. 30 230 Ft
Díjmentes

Valutában / devizában végzett műveletek - számla devizanemével megegyező és eltérő devizanemben
Valuta kifizetése3
0,21% min. 205 Ft max. 23 062 Ft
Deviza átutalási megbízás bankon belülre
– bankfiókban benyújtott 4
0,36% min.1 250 Ft max. 31 262 Ft
– e-bankon keresztül 4
0,36% min.1 250 Ft max. 31 262 Ft
– értékpapírszámla melletti ügyfélszámla javára
Díjmentes
Deviza és SEPA átutalási megbízás bankon kívülre (bel-és külföldre)
– bankfiókban benyújtott 4
0,47% min. 521 Ft max. 31 262 Ft
– e-bankon keresztül 4
0,11% min. 521 Ft max. 58 897 Ft
• EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT)
kód megadása esetén 4,5
0,11% min. 208 Ft max. 23 455 Ft
• EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása
4,5
esetén

deviza I. vétel
teljesítéskor
deviza I. vétel/eladás
deviza I. vétel/eladás
-

teljesítéskor
teljesítéskor

deviza II. vétel/eladás
deviza II. vétel/eladás

teljesítéskor
teljesítéskor

deviza II. vétel/eladás

teljesítéskor

K&H lakossági mobilinfo
Havi díj
Díjmentes
Üzenetdíj6
18 Ft / SMS
havi záráskor
Díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a K&H Lakossági Devizaszámlánál megadottakkal.
Megkezdett negyedévenként esedékes.
Ideértve a K&H Biztos tartalék számláról történő kifizetéseket is.
3
Címletenként 150 db feletti érme be/kifizetés esetén külön díjtétel kerül felszámításra, melynek mértéke a teljes érme darabszám után számítva 1 Ft/db.
4
A mindenkori teljesítés napján érvényes díj kerül felszámításra
5
A bank abban az esetben tekinti automatikus feldolgozásra alkalmasnak a megbízást, ha annak kitöltése teljes körű és pontos: - minden kötelezően kitöltendő mezőben
megfelelő tartalmú és formátumú adat szerepel, valamint a megbízáson a bank számára szóló közlemény rovat üres.
6
Bank által kiküldött elektronikus üzenetek (SMS-ek) után kerül felszámításra. A szolgáltatásba bevont összes számlára összevontan, egy összegben kerül a havi zárás
során elszámolásra. Elszámolási ciklus: tárgyhót megelőző havi zárás napján 00 óra 00 perctől tárgy havi zárást megelőző nap 24 óra 00 percig.
1
2
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Egyéb banki szolgáltatások
Széfszolgáltatás
„A“ méretű széf
esetén

Bérleti díj, Ft/hó1
„B“ méretű széf
esetén

„C“ méretű széf
esetén

Esedékesség

500.000 Ft

1 032 Ft

1 127 Ft

1 248 Ft

szerződés szerint

1.000.000 Ft

1 561 Ft

1 657 Ft

1 753 Ft

szerződés szerint

2.000.000 Ft

1 945 Ft

2 111 Ft

2 233 Ft

szerződés szerint

5.000.000 Ft

3 242 Ft

3 362 Ft

3 481 Ft

szerződés szerint

10.000.000 Ft

6 484 Ft

6 725 Ft

6 989 Ft

szerződés szerint

Kártérítési felelősségvállalás
felső határa

A K&H Bank igény szerint lehetőséget nyújt a fenti összeghatárt meghaladó széfbérleti szerződés megkötésére is. Ilyen esetben a széf méretétől
függetlenül a 10.000.000,- Ft összeghatár fölötti minden 100.000,- Ft összeghatár-növekedés után a 10.000.000,- Ft-ra vonatkozó díjon túl havi
102 Ft + áfa díjnövekmény fizetendő.
Széf mérettáblázat:

„A“ (kisméret)
„B“ (közepes méret)
„C“ (nagy méret)

– 100 mm magasságig
101 – 250 mm magasságig
251 –
mm magasságtól

Egyéb költségek:

A széf kulcsának elvesztése miatt felmerülő költségek a Bérlőt terhelik.
Mértéke: 10 250 Ft + áfa + az új kulcsok beszerzésével, a zár cseréjével kapcsolatos, a széffeltörést végző
cég által kiszámlázott költségek

K&H széfkulcs letétben:

díjmentes

Felelős őrzés / megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint őrzés költségtérítése: 512 Ft + áfa/hó2
Széfszolgáltatással kapcsolatos igazolás kiadása: díjmentes

K&H széfszámla
Minimum nyitó összeg: széf ÁSZF szerint (legalább 3 havi széfbérleti díj)
A számla látra szóló kamatát a Forint Kamat Hirdetmény (4. sz. melléklet) tartalmazza.
Díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a K&H Lakossági Bankszámlánál megadottakkal.

1
2

A díjak az áfá-t nem tartalmazzák. Az áfa mértéke 27%.
Széf-feltörést követő felelős őrzésbe vétel esetén. Megkezdett naptári havonként esedékes.

Egyéb banki szolgáltatások

11/34

Hirdetmény PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, bankkártyáira,
befektetéseire és pénztári tranzakcióira vonatkozóan

2018.07.20-tól

Pénztári műveletek díjai
Megnevezés
Valuta vétel Ft készpénz kifizetéssel

5

Valuta eladás Ft készpénzért
Valuta címletváltási díj1,7
Forint címletváltási díj – átadott bankjegyek esetén4,7
Forint címletváltási díj – átadott érmék esetén4,7
Pénztári készpénzkifizetés azonnali teljesítésének díja 2
Előre bejelentett forint készpénzfelvétel elmulasztása6
Előre bejelentett valuta készpénzfelvétel elmulasztása6
Diszázsió 3

Mérték

Esedékesség

1,0 %
akció: 0,0% 2018. június 30-ig
1,0 %
akció: 0,0% 2018. június 30-ig
1,00%, min. 500 Ft
a kifizetésre kerülő bankjegy névérték 5,0%-a
a kifizetésre kerülő érme névérték 10,0%-a
a névérték 10,0%-a
1,23%, min. 6.462 Ft
0,10%, min. 5.212 Ft
0,51%, min. 5.212 Ft
25,0%

teljesítéskor
teljesítéskor
teljesítéskor
teljesítéskor
teljesítéskor
teljesítéskor
teljesítéskor
teljesítéskor

Részösszegű beváltás esetén is.
A pénztárak ablakain kifüggesztett értékhatár feletti azonnali, vagy a bejelentési határidő előtti készpénzfelvételre vonatkozik abban az esetben, ha a kifizetéshez
szükséges készpénz a bankfiókban rendelkezésre áll. A díj a kifizetett teljes összegre felszámításra kerül, és a készpénzkifizetés díján felül kerül felszámításra.
3
Valutaérme és a forgalomból bevonás alatt álló valuta bankjegy befizetésekor kerül levonásra.
4
A Bank a valódi és forgalomképes forint bankjegyeken kívül a selejt és csonka forint bankjegyeket, valamint a nehezen felismerhető és sérült forint bankjegyeket és
érméket váltja át más címletű forint bankjegyre, illetve forint érmére, kivéve, ha átvételkor nem állapítható meg egyértelműen, hogy azok értéket képviselnek. Utóbbi
esetben a forint bankjegyeket és érméket a Bank utólagos elszámolásra veszi át.
6
A bejelentett összegből arra az összegre számítva, amely készpénzfelvételét elmulasztotta a Számlatulajdonos.
7
A Bank a címletváltás szolgáltatást kizárólag a K&H Banknál fizetési számlával vagy egyéb banki termékkel, szolgáltatással rendelkező ügyfelei részére nyújtja, ez alól
kivétel a részösszegű valutabeváltás során elvégzendő címletváltás. A Bank a régi típusú 20 000 Ft-os bankjegyek új típusú 20 000 Ft-os bankjegyre történő cseréjét
nem köti K&H Banknál fizetési számla meglétéhez vagy egyéb banki termék, szolgáltatás igénybevételéhez.
1
2
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Szolgáltatások
K&H lakossági mobilinfo
Alapszolgáltatás
Ügyfél SMS-ben kérhető banki
információk

mikor kérhető

aktuális egyenleg küldése

0-24 óráig

Ügyfél SMS-t küldő mobil hívószámhoz
tartozó számla azonosítók
Ügyfél SMS-ben kérhető banki információk

0-24 óráig
0-24 óráig

ügyfél SMS

banki válasz indítása

11xx
ügyfél SMS beérkezését követően
(4 számjegy, ahol az xx azonnal
számla azonosító)
10
ügyfél SMS beérkezését követően
(2 karakter)
azonnal
1M vagy 1m
ügyfél SMS beérkezését követően
(5 min. 2 karakter)
azonnal

Választható automatikus banki üzenetküldés
automatikusan küldhető banki
információk

banki üzenet indítása

előző napi záróegyenlegről
készpénz befizetésről

-

számlán történő jóváírásról

-

készpénz kifizetésről
átutalás terhelése

-

szolgáltatói díjfizetés terheléséről
bankkártya elektronikus használatáról

-

fedezetlen átutalási tételekről
hiteltörlesztésről

-





A zárást követő másnap délelőtt.
pénztári befizetés számlán történő jóváírását követően azonnal;
K&H ATM-en keresztüli befizetés esetén a befizetés banki feldolgozását követően
azonnal. A banki feldolgozás szabályait a Természetes személyekre vonatkozó betéti
bankkártya hirdetmény tartalmazza.
banki nyitva tartás alatt érkező átutalások jóváírása esetén azonnal;
éjszakai feldolgozás során érkező átutalások jóváírása esetén a következő banküzemi
napon az üzleti órák ideje alatt.
pénztári kifizetés számlán való terhelését követően azonnal
banki nyitva tartás alatt kezdeményezett átutalás terhelése esetén azonnal;
éjszakai feldolgozás során kezdeményezett átutalások terhelése esetén a következő
banküzemi napon az üzleti órák ideje alatt.
sikeres díjfizetés esetén, vagy fedezet hiány miatt sikertelen terhelés esetén azonnal
POS-en történő fizetés (vásárlás) / ATM pénzfelvétel / POS-en történő pénzfelvétel esetén
a központi authorizációt követően azonnal;
ATM-en keresztül történő Mobiltelefon egyenleg feltöltés esetén a központi authorizációt
követően azonnal
azonnal, amennyiben az indított átutalás teljesítéséhez nincs elegendő fedezet a számlán
K&H hitelek törlesztő részletének terhelése esetén, vagy fedezet hiány miatt sikertelen
terhelés esetén a tranzakció banki feldolgozását követően a következő banküzemi
napon az üzleti órák ideje alatt.
automatikus üzenetküldés a devizahitel törlesztő részletének forint összegéről az
esedékességet követő banküzemi napon az üzleti órák ideje alatt.

A Bank által küldött üzenetek nyelve választható, az opciók: magyar, angol, német.
FONTOS: Az utolsó rögzítéskor beállított nyelv érvényes a számlához addig rögzített összes mobilszámra, tehát a nyelvválasztási opció
számlaszinten lehetséges.
Automatikus banki üzenet küldéséhez üzenet típusonként meghatározható értékkorlát (limit) - kivéve napi záróegyenleg üzenet -,
melynél kisebb értékű tranzakció esetén a Bank nem küld üzenetet.
A Bank nem küld üzenetet bankkártyás tételek off-line elfogadásáról, sztornó tételekről, visszavonási megbízásokról valamint a banki
díjtételek terheléséről.

Az ügyfél Mobilinfo szolgáltatásra vonatkozó megbízásai a banki rögzítést követően azonnal, de legkésőbb 24 órán belül érvénybe lépnek, s a
Bank annak megfelelően teljesíti a banki SMS küldéseket.
Mobilinfo szolgáltatás az alábbi mobil távközlési társaságok eseten vehető igénybe:

Magyar Telekom Nyrt. (T-mobile - Blue Mobile)
SMS központ száma: +36302030000

Telenor Magyarorszag Zrt.
SMS központ száma: +36209000703 / +36307626222

Vodafone Magyarország Zrt.
SMS központ száma: +36303444114

TESCO MBL Zrt.
SMS központ száma: +36303444114
Banknak SMS-t (ügyfél SMS) az ügyfél mobil társaságának megfelelő, fenti formában megadott banki SMS központ számára kell
küldeni.
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K&H lakossági e-bank szolgáltatás
A szolgáltatás igénybe vehető:
K&H e-bank mobil-tokennel vagy sms azonosítással

K&H lakossági forint és deviza bankszámlákra

A szolgáltatás köre kiterjed:
K&H e-bank mobil-tokennel vagy sms azonosítással
 K&H lakossági forint és deviza bankszámlákra és a hozzájuk igényelhető valamennyi K&H bankkártyára
 K&H évszakok megtakarítási számlák
 K&H tervező megtakarítási számla
 K&H hitelkártyákra
 K&H lakossági mobilinfora
 K&H trambulin bankszámlák (14 éven felülieknek) és a hozzájuk igényelhető valamennyi K&H bankkártyára
 K&H trambulin megtakarítási betétszámlákra (14 éven felülieknek)
 K&H hitelkártyákra
 K&H trambulin mobilinfora
 K&H folyószámlahitel
 K&H személyi kölcsön

A szolgáltatás elérhető:
K&H e-bank mobil-tokennel vagy sms azonosítással

ebank.khb.hu/lakossag

Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök paraméterei:
ajánlott minimális konfiguráció:

operációs rendszerek:
böngészők:

A felsorolt operációs rendszereknél javasolt minimális konfiguráció:

PS2 billentyűzet

1 db szabad RS-232 vagy USB port
Windows rendszerek Windows 7, Windows 8, Windows 10

Internet Explorer 9.0* vagy magasabb verziók

Mozilla Firefox 47 vagy magasabb verziók

Google Chrome 42 vagy magasabb verziók
A támogatott böngészők pontos listájáról a https://ebank.khb.hu oldalon tájékozódjon!

A szolgáltatás sms azonosítással az alábbi országok hívószámaival kezdődő mobiltelefonszámokra kérhető:
Magyarország (36), Görögország (30), Hollandia (31), Belgium (32), Franciaország (33), Spanyolország (34), Portugália (351), Luxemburg (352),
Írország (353), Málta (356), Ciprus (357), Bulgária (359), Ukrajna (380), Szerbia (381), Horvátország (385), Szlovénia (386), Olaszország (39),
Románia (40), Svájc (41), Csehország (420), Szlovákia (421), Ausztria (43), Egyesült Királyság (44), Lengyelország (48), Németország (49).

*A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP és az Internet Explorer 8 böngésző támogatását. Javasoljuk a cserét egy újabb, támogatott operációs
rendszerre, illetve mindig a legfrissebb böngésző verzió használatát.
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Elérhető szolgáltatások1:

6.

számlák, bankkártyák

számlaadatok

számlatörténet

kivonatok, értesítők

bankkártyakezelés
 kártyaaktiválás
 limitmódosítás
 internetes biztonsági kód-szolgáltatás
 PIN újraigénylés
 lejárati idő előtti megújítás
 tranzakció történet
 új főkártya igénylés
átutalások, befizetések2,3,4

forintátutalás

sárgacsekk-befizetés

deviza-átutalás

rendszeres átutalás

csoportos beszedési felhatalmazás

mobiltelefon egyenlegfeltöltés
megbízások kezelése

aláírandó megbízások

még nem teljesült megbízások

csoportos beszedési megbízások

teljesült megbízások

nem teljesült megbízások

rendszeres megbízások
betétek

betétlista (lekötött betétek lekérdezése, módosítása, törlése)

betétlekötés
befektetés5

befektetési egyenleg
befektetési jegy eladás
befektetési jegy csere
tőzsdei értékpapír eladás
állampapír eladás

befektetésijegy-vétel

rendszeres befektetésijegy-vétel

tőzsdei értékpapírvétel

állampapírvétel

forintátutalás

deviza-átutalás

számlatörténet
hitelkártyák

7.

biztosítás

8.

ügyintézés

alapértelmezett ügyfél beállítása

számla beállítások

jelszómódosítás6

sms belépés engedélyezése

kapcsolati adatok

partnerek

számlakivonat rendelkezés

K&H mobilinfo

K&H hitelkártya mobilinfo

K&H mobilinfo sms történet

K&H mobilbank

azonosító eszközök kezelése

korábbi mobilfeltöltések
elektronikus szerződéskötés személyre szóló ajánlat keretében

1.

2.

3.

4.

5.

9.

10. hiteligénylés és elektronikus szerződéskötés személyre szóló ajánlat alapján, továbbá hozzáférés a kapcsolódó elektronikus
dokumentációhoz
Az egyes, e-bankban elérhető funkciók megnevezésének megfelelően. Az egyes funkciók használatának részletes leírása a Felhasználói kézikönyvben található.
SMS azonosítással történő bejelentkezés esetén átvezetési megbízások összeg korlátozása nélkül, míg átutalási megbízások naptári naponként 10 000 000 Ft limit
erejéig nyújthatóak be.
3
Mobil-token azonosítással történő bejelentkezés esetén átvezetési és átutalási megbízások összeg korlátozása nélkül nyújthatóak be.
4
Megadható átutalási megbízások fajtái: forint vagy deviza számláról indított átvezetés, utalás bankon belül és kívül; aznapi / határidős átutalás; rendszeres - fix összegű
átutalás (havi, negyedéves, féléves, éves,); rendszeres - egyenlegtől függő átutalás (napi, havi, negyedéves, féléves, éves, söprő, feltöltő). Deviza átutalási megbízás
román lej (RON) és török líra (TRY), orosz rubel (RUB), kínai jüan (CNY) devizanemekben nem adható meg.
5
Az értékpapírokkal, az értékpapír pénzszámlával kapcsolatos tranzakciók díjtételeit a mindenkori Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó
Hirdetmény tartalmazza.
6
A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót 90 naponta módosítani.
1
2
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K&H mobilbank szolgáltatás
A szolgáltatás igénybe vehető:
K&H mobilbank
 K&H lakossági forint és deviza bankszámlákra és a hozzájuk igényelhető valamennyi K&H bankkártyára
 K&H évszakok megtakarítási számlák
 K&H tervező megtakarítási számla
 K&H hitelkártyákra
 K&H trambulin bankszámlák (14 éven felülieknek) és a hozzájuk igényelhető valamennyi K&H bankkártyára
 K&H trambulin megtakarítási betétszámlákra (14 éven felülieknek)

A szolgáltatás köre kiterjed:
K&H mobilbank
 a szolgáltatás igénybevételéhez külön igénylés nem szükséges, e-bank jogosultsággal automatikusan igénybe vehető
 a szolgáltatás letöltése és telepítése: App Store-ból vagy Google Play-ből.
 a szolgáltatás aktiválása: a letöltött alkalmazásban, a mobiltelefonon felhasználónév és jelszó, vagy K&H énazonosító és ePIN kód
használatával, vagy e-bankon keresztül a beállítások/ azonosító eszközök kezelése menüpontban.
 Az alkalmazás használata: használható mobilbank alkalmazásként, és/vagy mobil-token azonosító eszközként e-bank belépésre és
tranzakció aláírásra. A vonatkozó díj a használat módjától függ.

A szolgáltatás elérhető:
K&H mobilbank
 a szolgáltatás aktiválása: K&H e-bank ügyintézés / K&H mobilbank menüpontban
 a szolgáltatás letöltése és telepítése: App Store-ból vagy Google Play-ből

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök paraméterei:
operációs rendszerek:

Minimum: iOS 7.0, android 4.2.

Ujjlenyomattal történő azonosításhoz szükséges eszközök paraméterei:
Ujjlenyomattal történő azonosítási mód
elérhető a K&H mobilbankban:

iPhone 5S és újabb típusú iPhone készülékek
ujjlenyomat azonosítást támogató Android készülékek 6.0 vagy afeletti operációs
rendszerrel

A mobilbankban elérhető mobiltárca funkció igénybevételéhez szükséges eszközparaméterek:



a mobileszköz operációs rendszere: Minimum: android 4.4.
a mobileszköz egyéb feltétele: NFC (Near Field Communication) kommunikációs képesség

Elérhető szolgáltatások:
azonosítás nélkül elérhető funkciók

fiók és ATM kereső

kapcsolat

alkalmazás beállításai

visszajelzés küldése
számla és tranzakció

számla információk

számlatörténet

konverzió nélküli belföldi forint átutalás1

mobiltelefon egyenlegfeltöltés

devizaátvezetés saját számlák között

postai számlabefizetési megbízás és készpénzátutalási megbízás (fehér/sárga csekk)

rendszeres átutalási megbízások megadása és kezelése

pénzügyi és adminisztratív megbízások kezelése

partnerek kezelése
bankkártya, hitelkártya

bankkártya, hitelkártya információk

kártyalimit limitmódosítás

hitelkártya törlesztés
 fizikai bankkártyák digitalizálása 2
 biztonsági beállítások: gyorsfizetés engedélyezése/tiltása, tárca PIN kód módosítása 2
 fizetés digitális bankkártyával fizikai POS termináloknál a mobilkészülék segítségével 3
 tranzakció történet lekérdezése: az adott mobilkészülékkel kezdeményezett tranzakciók listázása
 alapértelmezett bankkártya kiválasztása (beállítás gyorsfizetéshez)

digitális bankkártya törlése

fizetési lehetőség feltöltése
A K&H mobilbankban átutalási megbízások naptári naponként 10 000 000 Ft limit erejéig nyújthatóak be.
Ez a funkció kizárólag internetkapcsolattal vehető igénybe.
Offline üzemmódban (internetkapcsolat nélkül) egymást követően legalább 10 legfeljebb 15 darab vásárlási tranzakció hajtható végre egy adott digitális bankkártyával.
Az offline fizetési lehetőségek 3 darab alá csökkenéséről a mobiltárca értesítést küld. Amennyiben az offline fizetési lehetőségek elfogynak, az újratöltéshez internetre
kell kapcsolódni, addig vásárlás az adott digitális bankkártyával nem hajtható végre.
1

2
3
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K&H e-portfólió szolgáltatás
A szolgáltatás igénybe vehető:
K&H e-bank mobil-tokennel vagy sms azonosítással
K&H lakossági forint és deviza bankszámlákra
K&H Banknál nyitott megtakarítási számlákra
K&H Bank fiókhálózatában kötött megtakarítási életbiztosításra
K&H Banknál fennálló befektetési portfoliora

A szolgáltatás köre kiterjed:
K&H e-portfólió
• a szolgáltatás igénybevételéhez külön igénylés vagy szerződéskötés nem szükséges, K&H e-bank jogosultsággal automatikusan igénybe
vehető, amennyiben az ügyfél első belépéskor a K&H Bank és a K&H Biztosító közötti adat átadhatósági nyilatkozatot kitölti és az adatok
átadásához való hozzájárulást megadja. A nyilatkozat kitöltését (hozzájárulás megadását) követően a K&H E-portfolió szolgáltatás a K&H
e-bankon belül automatikusan megjelenik és mindaddig aktív lesz, míg az ügyfél az adatok átadásához való nyilatkozatát vissza nem vonja.

A szolgáltatás elérhető:
K&H e-bank mobil-tokennel vagy sms azonosítással
ebank.khb.hu/lakossag
további paramétereket lásd 3.3.2. pontban

K&H Prémium Családi szolgáltatás
K&H Prémium Családi szolgáltatás igénybevételi feltételei
A Privát Banki szolgáltatások igénybevételére jogosult ügyfél (a továbbiakban Privát Banki Ügyfél) gyermeke vagy unokája (a Prémium Családi
Ügyfél) a prémium szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére jogosult a ’Prémium Banki Ügyfelek bankszámláira, betéteire, pénztári
tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozó’ Hirdetményben szabályozott igénybevételi kritériumok vizsgálata nélkül. Egy Privát Banki
Ügyfél jogán maximum 5 Prémium Családi Ügyfél vehet részt a K&H családi szolgáltatásban. A Bank a családi kapcsolat fennálltát bármikor jogosult
ellenőrizni. A K&H Prémium Családi szolgáltatás igénybevételéhez a Privát Banki Ügyfél részéről egy Ajándékkártya kitöltése szükséges a Prémium
Családi Ügyfél adataival.
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Megbízások átvételének és teljesítésének rendje
A megbízások átvételének és teljesítésének tekintetében
T nap: tárgy nap, az átvétel napja, mely minden esetben csak banküzemi nap lehet, az ettől eltérő eseteket külön feltüntetjük.
É nap: határidős, rendszeres, VIBER valamint deviza átutaláskor megadott teljesítési nap (értéknap), mely, ha nem banküzemi napra esik,
akkor az azt követő első banküzemi nap. Határidős átutalás esetén a megadott értéknap legfeljebb a benyújtás napjától számított 90 naptári
nap, K&H e-bankon keresztül megadott határidős átutalás esetén 365 naptári nap lehet.
nap: minden esetben banküzemi nap.
A bankszünnapon benyújtott megbízásokat a bank úgy dolgozza fel, mint ha azok az azt követő első banküzemi napon benyújtott megbízások
lennének.
A bankfiókokban fizetési megbízások a fióki nyitva tartás ideje, készpénzes fizetési megbízások a pénztár nyitvatartási ideje alatt nyújthatóak be.
A bankfiókok nyitva tartása, valamint a bankfiókokban alkalmazott pénztári órák a Bank bankfiókjaiban eltérőek lehetnek. Az egyes bankfiókok
nyitva tartási idejét és a nyitva tartási idő alatti pénztári órákat (pénztári nyitva tartás) az adott bankfiókban kifüggesztett, erre vonatkozó hirdetmény
az egyedi pénztári órákat alkalmazó bankfiókokra vonatkozó, a Bank honlapján elhelyezett hirdetmény („Hirdetmény egyedi pénztári órák
meghirdetésére”) tartalmazza.
Amennyiben a vonatkozó hirdetményben szereplő megbízások átvételének és teljesítésének rendje a benyújtási és teljesítési határidőkre
vonatkozóan eltérő időpontot jelöl meg, mint a bankfiók nyitva tartása, akkor a megbízás benyújtásának szempontjából a bankfiók nyitvatartási
rendje az irányadó határidő.
Terhelési megbízás teljesítésére csak fedezet megléte esetén kerül sor. A Bankon belüli és a GIRO éjszakai elszámolás forgalomban a forint
fizetési megbízás fedezete a forint számlákon a terhelés napján 18 óráig, a GIRO napközbeni többszöri elszámolás forgalomban teljesített forint
átutalás esetén a benyújtási határidőig biztosítható.
A benyújtási határidőt követően a Bank a hozzá érkezett (jelen fejezet 4.1.1. pontjában megjelölt) forint fizetési megbízásokat kizárólag érkezteti,
azaz feldolgozás nélkül tárolja, megőrzi az azt követő banki munkanap kezdő időpontjáig, azaz reggel 05:45-ig.
Deviza átutalás esetén a megbízás benyújtásának időpontjában kell biztosítani a fedezetet, illetve az aktuális hirdetmény szerinti díját. Konverziós
deviza átutalás esetében az átutaláshoz, valamint annak díjához szükséges fedezetvizsgálat a megbízás feldolgozásának megkezdésekor T napi
deviza I. középárfolyamon történik. Amennyiben nincs az átutaláshoz, illetve annak díjához elegendő fedezet, a megbízás abban az esetben is
visszautasításra kerül, ha a deviza II. árfolyamon számolva megfelelő fedezet állna rendelkezésre.
A megbízások kezelésének további részletei a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári
tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény 1. sz. melléklet 4. pontja tartalmazza.
A forint pénzforgalomban, a csoportos átutalásnál és a csoportos beszedésnél használt csoportos jogcímek listája megtalálható a Giro Zrt honlapján
(https://www.giro.hu/dokumentumtar/elszamolasforgalmi-dokumentumok).

Fizetések forintban (kizárólag forint számlák tekintetében)
Terhelések – átvezetés, átutalás, beszedés
Megbízás benyújtása
(óra, perc)
Bankon belüli
átvezetés, átutalás
Eseti átutalás a GIRO
napközbeni többszöri
elszámolási forgalomban
Rendszeres átutalás a GIRO
napközbeni többszöri
elszámolási forgalomban

Átvétel /
terhelés az
ügyfélszáml
án

Jóváírás a
kedvezményezett
számlán

Bankfiók nyitva
tartása alatt

K&H e-bank és
K&H mobilbank

ügyintézőnél

A nap 24 órájában az év minden napján

16:00

18:00

T nap 1

16:00

16:30

T nap 1

Rendszeres átutalási megbízáson megadott gyakoriság

É nap

szerinti esedékességkor
ügyintézőnél

Eseti átutalás a VIBER
elszámolási forgalomban

hétfőtől csütörtökig:
15:30

T nap 1

-

(átvételtől számított 2 órán belül)

pénteken:
14:30

Bankon belüli beszedési
megbízás, hatósági átutalás,
átutalási végzés 2

-

-

Beszedési megbízás,
hatósági átutalás, átutalási
végzés GIRO éjszakai
elszámolási forgalomban 2

-

-

T nap 1

T nap 1

T+1 nap 1

Határidőt követően benyújtott megbízás esetén +1 nap
Részteljesítés esetén a résztörlesztés minimum összege: 1 000 Ft. Deviza alapú beszedés teljesítéséhez fedezetet kell biztosítani a beszedés teljesítésére és annak díjára is. Konverziós
deviza beszedés esetében a beszedéshez, valamint annak díjához szükséges fedezetvizsgálat a megbízás teljesítésekor T napi deviza I. középárfolyamon történik. Hatósági átutalás és
a jogszabály által meghatározott esetekben, devizában teljesítendő megbízások teljesítés során amennyiben pénznemek közötti átváltás szükséges, a konverzió azonnali és a
feldolgozáskor érvényes deviza I. árfolyamon történik.
1
2
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Jóváírások - átutalás

4.1.1.1

Átutalás típusa

Jóváírás

Banki jóváírás

a kedvezményezett számlán

Átutalás a GIRO éjszakai elszámolási
forgalomban

A Bank MNB-nél vezetett számlája jóváíródik és a

T nap, a GIRO értesítés

Bankot erről a GIRO értesíti – T nap

feldolgozását követően azonnal

Átutalás a fizetésforgalmi VIBER rendszeren

A Bank MNB-nél vezetett számlája jóváíródik és a

T nap, MNB értesítés feldolgozását

keresztül

Bankot erről az MNB értesíti – T nap

követően azonnal

Átutalás a GIRO napközbeni többszöri
elszámolási forgalomban (10 elszámolási
ciklusban)

Készpénz be- és kifizetés

4.1.1.2

Megbízás benyújtása

Megbízás feldolgozása

Átvétel

Bankfióki pénztár nyitvatartási ideje alatt

(jóváírás, terhelés az ügyfélszámlán)

Készpénz be- és kifizetés

T nap

Külföldi pénznemben végrehajtott és nemzetközi HUF fizetések, konverziót érintő
megbízások
Terhelések – átvezetés, átutalás
Megbízás benyújtása
(óra, perc)

tartása alatt
ügyintézőnél

Bankon belüli átvezetések

értékpapírszámla javára
azonos devizanemben

Bankfióki nyitva

17:00

terhelés az
ügyfélszámlán

tartás alatt

Bankon kívüli (EGT-n
belüli/kívüli) átutalás,
illetve belföldi forint
átutalás
Sürgős átutalás
1

minden napján
16:00

Jóváírás a kedvez-

Átvétel /

A nap 24 órájában az év

10:00

és átutalások
Deviza átvezetés

K&H e-bank

Bankfiók nyitva

Konverzió

ményezett számlán* /

esetén

kedvezményezett bank

alkalmazott

számlán**

árfolyam

T nap* 1

deviza I.

T nap* 1

-

-

14:00

T nap 1

T+1 nap** 1

deviza II.

10:00

-

T nap 1

T+2 nap** 1

deviza II.

10:00

14:00

T nap** 1

deviza I.

Határidőt követően benyújtott megbízás esetén +1 nap

Jóváírások – átutalás

4.2.1.1

Fizetési megbízás

Jóváírás kedvezményezett számlán

Feldolgozás

Konverzió esetén
használt árfolyam

(É nap = nostro / vostro értéknap)
EGT/ nem EGT
(Bármely) devizanemben

a jóváírás napján
É nap

T nap1

érvényes deviza I.
árfolyamon

1

4.2.1.2

Az adott határidőt követően beérkezett megbízás esetén +1 nap

Készpénz be- és kifizetés
Megbízás benyújtása
Bankfióki pénztár nyitvatartási ideje alatt
Készpénz befizetés
Készpénz kifizetés

Megbízások átvételének és teljesítésének rendje

Átvétel

Megbízás feldolgozása
(jóváírás, terhelés az ügyfélszámlán)

Konverzió esetén
alkalmazott árfolyam

T nap

valuta vétel / deviza I. eladás

T nap

deviza I. vétel / valuta eladás
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Megbízások feldolgozása
Bankfiókban adott megbízás esetén

4.3.1.1

Megbízás típusa
Csoportos beszedési megbízás (szolgáltatói díjterhelés)
díjterhelés megadása, módosítása, törlése
Csoportos beszedés teljesítés letiltása

Benyújtás

Átvétel

Feldolgozás

bankfióki nyitva tartás alatt
14 óráig

T nap 1

T+4 nap 1

É-1 nap

É-1 nap

bankfióki nyitva tartás alatt
16 óráig

Visszatérítési igény benyújtása

bankfióki nyitva tartás alatt
14 óráig

T nap 1

T+9 nap 1

Felhatalmazó levél beszedésre megadása, módosítása, törlése

bankfióki nyitva tartás alatt
15 óráig

T nap 1

T+5 nap 1

Rendszeres átutalási megbízás megadása

bankfióki nyitva tartás alatt

T nap 2

Rendszeres átutalási megbízás módosítása, törlése

bankfióki nyitva tartás alatt

É-1 nap 2

Betétszámlákkal és lekötött betétekkel kapcsolatos megbízások

bankfióki nyitva tartás alatt

T nap 1

Határidőt követően beérkezett megbízás esetén +1 nap
Feldolgozott megbízás alapján történő teljesítés legkorábbi értéknapja – É napja – (első / következő teljesítés dátuma) a megbízás megadását követő banki
munkanap lehet.
1

2

K&H e-bankon és K&H mobilbankon keresztül adott megbízás esetén

4.3.1.2

Megbízás típusa
Szolgáltatói díjterhelés megadása, módosítása, törlése
Csoportos beszedés teljesítés letiltása

Benyújtás
minden naptári napon
T nap 17 óráig
minden naptári napon
T nap 17 óráig

Átvétel
T nap

Feldolgozás

1

T+1 nap 1

É-1 nap

É-1 nap

Rendszeres átutalási megbízás megadása

minden naptári napon
T nap 17 óráig

T nap 1, 2

Rendszeres átutalási megbízás módosítása, törlése

minden naptári napon
É-1 nap 17 óráig

É-1 nap 2

Határidőt követően beérkezett megbízás esetén +1 nap
Feldolgozott megbízás alapján történő teljesítés legkorábbi értéknapja – É napja – (első / következő teljesítés dátuma) a megbízás megadását követő banki
munkanap lehet.
1

2

Árfolyam alkalmazás
Tranzakció típusa

alkalmazott árfolyam

Forintszámláról indított deviza átvezetés, átutalás

deviza eladás

Forintszámla javára érkező deviza átvezetés, átutalás
Devizaszámláról indított forint, illetve konverziós deviza átvezetés,
átutalás
Devizaszámla javára érkező forint, illetve konverziós deviza
átvezetés, átutalás

deviza vétel
deviza vétel, illetve deviza vétel
/ eladás
deviza eladás, illetve deviza
vétel / eladás

* Különböző devizanemek közötti átváltást igénylő tranzakció esetén a konverzió irányának megfelelő vételi, illetve eladási árfolyam kerül alkalmazásra. Az árfolyamok
típusa (deviza I. / deviza II.) a megbízások teljesítési rendjénél kerül feltüntetésre.

Megbízások átvételének és teljesítésének rendje
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Bankkártya kondíciók
A betéti bankkártyák egyéb kondícióit a Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére c. hirdetmény tartalmazza.

K&H Visa arany betéti bankkártya, K&H Visa arany betéti érintőkártya
K&H Visa arany betéti
bankkártya 8

K&H Visa arany betéti
érintőkártya 8

nem értékesíthető
értékesíthető
Bankkártya használat hátteréül szolgáló bankszámlához kapcsolódó kamatok, díjak a mindenkor hatályos Természetes személyek
bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény szerint kerülnek
felszámításra.
Kártyaszám első nyolc fix számjegye

4644 9825

4644 9828

Bankkártyához kapcsolódó díjak, költségek
Éves bankkártya díj

20 848 Ft

Társkártya díj

20 848 Ft

1

Kártyatiltás díja 2

díjmentes

Pótkártya díja
PIN kód módosítás díja

Díjmentes
3

102 Ft / alkalom

PIN kód pótlás díja 3
Kártya postai kiküldés díja

551 Ft / alkalom
Díjmentes

7

Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén)

6

PIN kód bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén)

1 135 Ft
551 Ft
akció: díjmentes 2018. június 30-ig

6

Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja

Nem igényelhető a szolgáltatás!

Vásárlás díja
Külföldön és belföldön

Díjmentes

Készpénzfelvételi díjak
Külföldön (ATM-ből, bankfiókban, postahivatalban)

1,23% + 1 717 Ft

Belföldön K&H ATM-ből (HUF)

Díjmentes

Belföldön K&H bankfiókban

0,83% + 653 Ft

Belföldön idegen bank ATM-ből

0,35% + 686 Ft

Belföldön idegen bank bankfiókjaiban, postahivatalban

0,51% + 817,- Ft

Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja
Egyenleglekérdezés díja

82 Ft

Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön

Díjmentes

Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön

Díjmentes

Sürgősségi szolgáltatásoktól való utólagos elállás díja

Díjmentes

Éves díjba épített utasbiztosítás

Díjmentes

4

Választható utasbiztosítás díja

Nem igényelhető a szolgáltatás!

K&H prémium asszisztencia

0 Ft

10

0,2% + 52 Ft
akció: díjmentes 2018. június 30-ig

Készpénzbefizetés K&H ATM-en keresztül 9

Bankkártya-használati limitek
Készpénzfelvételek max. száma (ATM és POS)

5 tranzakció/nap

Vásárlások max. száma

99 tranzakció/nap

K&H ATM-en keresztül felvehető készpénz max. száma

50 db bankjegy / tranzakció

K&H ATM-en keresztül befizethető bankjegyek max. száma

200 db bankjegy / tranzakció

Készpénzfelvételek (ATM és POS) összege (alapbeállítás)

200 000,- Ft/nap

5, 11

Készpénzfelvételek (ATM és POS) max. összege 5, 11

500 000,- Ft/nap

Vásárlások összege (alapbeállítás)

500 000,- Ft/nap

5

Virtuális tranzakciók (CNP) összege (alapbeállítás)
Vásárlások max. összege 5

Bankkártya kondíciók

5

500 000,- Ft/nap
teljes látra szóló egyenleg
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Egyszeri érintéses tranzakciós limit

12

nem értelmezhető limittípus

Kumulált érintéses tranzakciós limit

12

nem értelmezhető limittípus

Belföldön: 45000 Ft /
Külföldön: 3 db tranz.

3 év

4 év

Bankkártya érvényességi ideje

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

2018.07.20-tól
Belföldön: 5000 Ft /
Külföldön: 20-25 EUR (országtól
függően az adott ország devizanemének
megfelelő EUR összeg)

Egy számlához max. 1 db főkártyát és 9 db társkártyát bocsát ki a Bank.
Tiltást követően a kártyák pótlásáról és továbbításáról a Bank a Számlatulajdonos kérésére gondoskodik. A pótkártyát a Bank a tiltott kártya postázásával egyező
módon továbbítja a kártyabirtokos részére. Amennyiben a kártya pótlására nem kerül sor, a bankkártya szerződés a tiltott bankkártya lejárati idejével megszűnik.
PIN kód pótlás esetén, a PIN kód megegyezik a korábbi PIN kóddal, azonban ha korábban a PIN módosításra került, a pót PIN boríték az utolsó sikeres módosítást
tartalmazza.
A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és Magyarország) kivételével, a világ összes országára
érvényes, legfeljebb 30 napos időtartamra. A biztosítási fedezet a kibocsátást követően automatikusan kezdődik. A részletes feltételeket a termékhez kapcsolódó
segítségnyújtás és biztosítás szabályzat tartalmazza.
A számlatulajdonos igényeinek megfelelő bankkártya-használati limit beállítását kérheti, a max. limitösszegek erejéig. A napi virtuális tranzakciós (CNP) limit a
vásárlási limit része, így a beállítható maximum limit megegyezik az adott bankkártya aktuálisan érvényes napi vásárlási limit összegével.
Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetését megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya fizikai jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat
is az adott bankkártyához aktuálisan beállított napi vásárlási limit korlátozza addig, amíg a szolgáltatásra vonatkozó regisztráció során a napi virtuális
tranzakciós (CNP) limit nem kerül módosításra.
Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetésétől kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat a napi virtuális
(CNP) tranzakciós limit korlátozza.
A bankkártya és/vagy PIN kód boríték bankfióki átvétele kizárólag a bankfiók pénztári nyitvatartási idejében lehetséges.
Kártya postai kiküldés díja magyarországi cím esetén.
Figyelembe véve a mennyiségi karakterkorlátokat, a bankkártyát a Bank a Kártyabirtokosnak a személyazonosító okmányával egyező tartalmú nevére személyesíti
meg.
A befizetésre alkalmas K&H ATM-ek listája elérhető a Bank honlapján. A befizetésre alkalmas címletek az alábbiak: 1 000 Ft, 2 0000 Ft, 5 000 Ft, 10 000 Ft,
20 000 Ft. A banki munkanapon 18.00 óra előtt K&H ATM-en végrehajtott forint készpénz befizetési tranzakciókat tárgynapi, a 18.00 óra után végrehajtott
tranzakciókat a tárgynapot követő banki munkanapi értéknappal teljesíti a Bank.
A K&H prémium asszisztencia részletes feltételeit a szolgáltatásra vonatkozó „K&H prémium asszisztencia tájékoztató” tartalmazza.
A napi limit mértékétől függetlenül a bankkártya használat során alkalmanként felvehető maximális készpénz-mennyiségét és gyakoriságát a kártyát elfogadó
hitelintézet korlátozhatja.
A napi vásárlási limiten kívül értelmezett limittípus, melynek mértéke ügyfél által nem módosítható. A limit működési elvét a Betéti bankkártya hirdetmény
természetes személyek részére c. hirdetmény „Érintéses fizetés- Általános tájékoztató” fejezete tartalmazza.

Bankkártya kondíciók
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K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártya és K&H World MasterCard plusz
hitelkártya
A hitelkártyák egyéb kondícióit a Hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére c. hirdetmény tartalmazza.

K&H World MasterCard
plusz érintő hitelkártya

K&H World MasterCard
plusz hitelkártya

18, 23, 25, 35

18, 23, 25, 35

nem értékesíthető
5362 4725

értékesíthető
5362 4728

Kártyaszám első nyolc fix számjegye

Hitelkártyaszámlához kapcsolódó kamatok, díjak
Havi hitelkamat 1

2,61 %, 2,59 27, 1,31 % 29

Felmondás utáni havi késedelmi kamat

31

0,5 %

Látra szóló betéti kamat

0%

Minimum törlesztés összege 2

5%

Késedelmi díj

3 194 Ft

3, 15

Hitelkeret-túllépés díja 4, 15

3 194 Ft

Türelmi időszak

15 naptári nap

5

THM (teljes hiteldíj mutató) 19

39,93%, 39,6 % 27

Választható elszámolási időszak

Adott hónap 5. vagy 15. vagy 25. napja

6

Hitelkártya törlesztés bankfiókban bankkártya használatával

Pénztári befizetés díja 21

Hitelkártya törlesztés bankkártya használata nélkül

Pénztári befizetés díja 21 + 500 Ft

Hitelkártya törlesztés postai készpénz-átutalási megbízáson
Automatikus törlesztés (csoportos beszedés) díja a minimum
törlesztés összegére
Automatikus törlesztés (csoportos beszedés) díja a teljes
hiteltartozás összegére 30

14, 15

Bankkártyához kapcsolódó díjak, költségek

200 Ft
Díjmentes
0,51%, min 307 Ft

15

Éves bankkártya díj

10 250 Ft

Társkártya díj 7

10 250 Ft

Kártyatiltás díja 8

díjmentes

Pótkártya díja

1 025 Ft

PIN kód módosítás díja 9

102 Ft / alkalom

PIN kód pótlás díja 9

512 Ft / alkalom

Kártya postai kiküldés díja

22

0 Ft

Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 20

1025 Ft

PIN kód bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén)

512 Ft akció: díjmentes 2018. június 30-ig

20

Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja

Nem igényelhető a szolgáltatás!

Vásárlás díja
Külföldön és belföldön

Díjmentes

Készpénzfelvételi díjak

10, 15

Külföldön

1,07% + 1 101 Ft

Belföldön
Tranzakciós költség

3,3%, de minimum 823 Ft
32

0,6 %

Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja

15

Egyenleglekérdezés díja ATM-en keresztül

51 Ft

Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön

60 000 Ft

Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön

40 000 Ft

Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos elállás díja

10 000 Ft

Éves díjba épített utasbiztosítás

0 Ft

11

Választható utasbiztosítás

Nem igényelhető a szolgáltatás!

Otthon asszisztencia 24

0 Ft

Gépjármű asszisztencia

24

0 Ft

Készpénzbefizetés K&H ATM-en keresztül
Hitelkártya Mobilinfo szolgáltatás havi díja és sms díja

Nem igényelhető a szolgáltatás!
16

A Hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére c. hirdetmény
Mobilinfo szolgáltatásokra vonatkozó része tartalmazza

Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése 12

Nem igényelhető a szolgáltatás!

Hitelkártya törlesztési biztosítás

0,86%

Bankkártya kondíciók

26
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Bankkártya-használati limitek
Készpénzfelvételek max. száma (ATM és POS)

5 tranzakció/nap

Vásárlások max. száma

99 tranzakció/nap

K&H ATM-en keresztül felvehető készpénz max. száma

50 db bankjegy / tranzakció

Készpénzfelvételek (ATM és POS) összege (alapbeállítás)

13

500 000 Ft/nap

Vásárlások összege (alapbeállítás)

300 000 Ft/nap

13

Virtuális tranzakciók (CNP) összege (alapbeállítás)
Vásárlások max. összege

13

300 000 Ft/nap
a hitelszámlán rendelkezésre álló egyenleg

13

Egyszeri érintéses tranzakciós limit érintő hitelkártyák esetén

28

Kumulált érintéses tranzakciós limit érintő hitelkártyák esetén

28

Kumulált mobiltárca limit (mobilkészülékenként)

Az igényelhető hitelkeret összege (jövedelemtől függően)

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

devizanemének megfelelő EUR összeg)

Belföldön: 15 000 Ft összeg / Külföldön: 3 db tranzakció

Belföldön: 45000 Ft / Külföldön: 5 db tranz.
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Bankkártya érvényességi ideje

3.

Belföldön: 5000 Ft / Külföldön: 20-25 EUR (országtól függően az adott ország

az adott bankkártya digitalizáláskor érvényes napi vásárlási limit
összege

Napi mobiltárca limit (alapbeállítás) 13

1.
2.

200 000 Ft/nap

Készpénzfelvételek (ATM és POS) max. összege 13

4 év / 37 hónap 34
17

340 000 - 1 500 000 Ft

A számítás alapja a felhasznált hitelkeret összege, napi kamatszámítás.
Minimum törlesztés összege tartalmazza:

az adott elszámolási ciklusban felhasznált hitelkeret alapján számított minimum törlesztés összegét,

valamint a megelőző időszakokban meg nem fizetett minimum-törlesztések összegét.
Amennyiben a felhasznált hitelkeret alapján a minimum törlesztés összege nem éri el az 1 000,-Ft-ot, úgy a Számlatulajdonosnak nem áll fenn a minimumtörlesztés kötelezettsége az adott fizetési határidőre, vagyis ebben az esetben a minimum törlesztés összegének meg nem fizetése esetén nem kerül késedelmi
díj felszámításra.
Fizetési határidő utolsó napján, késedelem esetén alkalmanként felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos törlesztő részlete a
fizetési határidő utolsó napjáig nem érkezik be a hitelkártyaszámlára.
Hitelkeret-túllépés esetén annak díja alkalmanként fizetendő. Túlhívott hitelkeret esetén a hitelkártyaszámla blokkolásra kerül a hitelkereten túli tartozás
rendezéséig. A blokkolás a tartozás befizetése után automatikusan feloldásra kerül, ebben az esetben a hitelkártya a következő naptól újra használható.
Amennyiben a fizetési határidőig a teljes tartozás kiegyenlítésre kerül, az adott elszámolási időszak, vásárlás típusú 15 tranzakcióira a Bank nem számít fel kamatot.
Amennyiben a kivonatkészítés napja munkaszüneti nap, akkor az elszámolás napja a megadott kivonat-készítési napot követő első banki munkanap. A választott
elszámolási ciklus nem módosítható!
Egy számlához max. 1 db fizikai főkártyát és 4 db fizikai társkártyát bocsát ki a Bank, elsőként igényelt kártya csak főkártya lehet. A társkártya és a főkártya típusa
lehet eltérő. Amennyiben az igényelt fő és társkártya típusa eltér és a termékekhez kapcsolódó igénylési feltételek nem azonosak, úgy a magasabb igénylési
követelményeknek kell megfelelni. Egy fizikai bankkártyához mobileszközönként több digitális bankkártya is tartozhat.
Fizikai kártya esetén: Tiltást követően a kártyák pótlásáról és továbbításáról a Bank a Számlatulajdonos kérésére gondoskodik. A pótkártyát a Bank a tiltott kártya
postázásával egyező módon továbbítja a kártyabirtokos részére. Amennyiben a kártya pótlására nem kerül sor, a bankkártya szerződés a tiltott bankkártya lejárati
idejével megszűnik.
PIN kód pótlás esetén, a PIN kód megegyezik a korábbi PIN kóddal, azonban ha korábban a PIN módosításra került, a pót PIN boríték az utolsó sikeres módosítást
tartalmazza.
A hitelkártyával történő készpénzfelvétel esetén a felvett hitelösszeg azonnal kamatozik!
A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és Magyarország) kivételével, a világ összes országára
érvényes, legfeljebb 30 napos időtartamra. A biztosítási fedezet a bankkártya aktiválás napját követő nap 0. órától kezdődik. A részletes feltételeket a termékhez
kapcsolódó segítségnyújtás és biztosítás szabályzat tartalmazza.
Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése csak abban az esetben igényelhető, ha a Számlatulajdonos rendelkezik bérelt postafiókkal a Banknál.
A számlatulajdonos igényeinek megfelelő bankkártya-használati limit beállítását kérheti, a max. limitösszegek erejéig. A napi virtuális tranzakciós (CNP) limit és
a napi mobiltárca limit a vásárlási limit része, így a beállítható maximum limit megegyezik az adott bankkártya aktuálisan érvényes napi vásárlási limit összegével.

Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetését megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya fizikai jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat
is az adott bankkártyához aktuálisan beállított napi vásárlási limit korlátozza addig, amíg a szolgáltatásra vonatkozó regisztráció során a napi virtuális
tranzakciós (CNP) limit nem kerül módosításra.

Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetésétől kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat a napi virtuális
(CNP) tranzakciós limit korlátozza.
Postai befizetéssel történő törlesztéskor alkalmanként, a postai befizetés beérkezésekor felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos
törlesztő részletét postai átutalási megbízással (postai csekk) egyenlíti ki.
Kamatozás szempontjából vásárlás típusú tranzakciónak minősül.
A hitelkártya mobilinfo szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak minden hónapban egyszer a hitelkártyaszámla ciklus zárásakor, a kivonatkészítéskor kerülnek
felszámításra.
A hitelkeret végső összege a banki minősítés során kerül meghatározásra.
A Számlatulajdonos hitelkártyaszámláján hitelkártyánként 3%-ot, de maximum havi 1 500 Ft-ot jóváírunk a benzinkútnál történt vásárlással felhasznált összegből,
illetve hitelkártyánként 2%-ot, de maximum havi 2 000 Ft-ot írunk jóvá az élelmiszerüzletben történt vásárlással felhasznált összegből amennyiben a
hitelkártyaszámla a kivonatkészítés napján élő. Nem minősül élőnek a hitelkártyaszámla, ha annak használata nemfizetés miatt korlátozásra került, vagy
hitelkártya szerződés bármilyen okból felmondásra és a hitelkártyaszámla megszüntetésre kerül. A jóváírás a kivonatkészítés napján történik, alapja nem a
tranzakció, hanem a könyvelés dátuma. A jóváírt összeg „visszatérítés” jogcímen jelenik meg a hitelkártyaszámla-kivonaton.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A
THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az elszámolási időszak egy hónap.
A bankkártya és/vagy PIN kód boríték bankfióki átvétele kizárólag a bankfiók pénztári nyitvatartási idejében lehetséges.
Természetes személyek bankszámláira vonatkozó hirdetmény szerinti készpénz befizetés díja (forint befizetés forint számlára).
Kártya postai kiküldés díja magyarországi cím esetén.
Figyelembe véve a mennyiségi karakterkorlátokat, a bankkártyát a Bank a Kártyabirtokosnak a személyazonosító okmányával egyező tartalmú nevére
személyesíti meg.
Az otthon és gépjármű asszisztencia részletes feltételeit a szolgáltatásra vonatkozó biztosítás szabályzat tartalmazza.
A termékhez kapcsolódó kampány részleteit a hatályos „Hitelkártya Kampány Hirdetmény természetes személyek részére” dokumentum tartalmazza.
A díj összege a kivonat készítésekor fennálló – vonatkozó biztosítási feltételek szerinti – díjalap és a jelen hirdetmény szerinti díj százalék szorzata (a kerekítés
szabályai szerint) egész forintra kerekítve. A terhelt díj a hitelkártya kamatozó egyenlegébe számít bele. A díj terhelésére abban az esetben is sor kerül, ha ezzel
hitelkeret túllépés következik be. A biztosítás részletes feltételeit a "K&H Biztosító Zrt. K&H Hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának
feltételei" c. dokumentum tartalmazza. Bankunk 2018. január 1-től megszünteti a Hitelkártya törlesztési biztosítás értékesítését.
A 2016. július 1-től igényelt új hitelkerethez kapcsolódó hitelkártyákra vonatkozik a kamat és a THM mértéke.
A napi vásárlási limiten kívül értelmezett limittípus, melynek mértéke ügyfél által nem módosítható. A limit működési elvét a Hitelkártya hirdetmény természetes
személyek részére c. hirdetmény „Érintéses fizetés- Általános tájékoztató” fejezete tartalmazza.
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29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
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2017. október 27. és 2017. november 17. között igényelt új hitelkerethez kapcsolódó K&H World Mastercard plusz érintő hitelkártyákra vonatkozik a kamat és a
THM mértéke.
A szolgáltatás igénylésének feltétele, hogy törlesztő számla kizárólag K&H bankszámla lehet. Az automatikus törlesztés díja az elszámolási ciklus zárásakor kerül
felszámításra, mértéke az adott elszámolási ciklusban felhasznált hitelkeretet növeli. A szolgáltatás a beállítást követő első cikluszáráskor lép életbe.
Az ügyleti kamaton felül fizetendő. A kamat a 2015. április 2-át követően kötött hitelkártya szerződésekre alkalmazható, a már meglévő szerződésekre a Ptk.
szerinti kamat az irányadó.
A tranzakciós költség azon hitelkártyákkal végzett készpénzfelvételi tranzakciók esetén kerül felszámításra, amelyek hitelkártya szerződése 2015. április 13-tól
kerül megkötésre vagy az ügyfél által kezdeményezett módosításra. A tranzakciós költség összegével a Bank a tranzakció napját követő banki napon terheli meg
a Számlatulajdonos hitelkártya számláját. A Bank a tranzakciós költség mértékét a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényben szabályozott
tranzakciós illeték mértékének változásával összhangban jogosult megváltoztatni.
A napi vásárlási limiten kívül értelmezett limittípus, melynek mértéke ügyfél által nem módosítható.
A digitális bankkártyák lejárati ideje egységesen 37 hónap, a digitális bankkártya lejáratot követően automatikusa nem kerül megújításra.
A kártyatípus digitalizálható a K&H mobilbank mobiltárcában. A digitalizálás, illetve a digitális bankkártyával végrehajtható valamennyi művelet díjmentes.
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Befektetési szolgáltatás
Jelen hirdetményben fel nem tüntetett termékeket és szolgáltatásokat a természetes személyek és vállalati ügyfelek befektetési szolgáltatásokra
és értékpapír műveletekre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

Díjmentes szolgáltatások



Számlanyitás (értékpapír-, letéti számla)
Számlakivonat készítése





Letéti igazolás készítése
Számlamegszüntetés (értékpapír, letéti számla,
előtakarékossági számla, tartós befektetési számlák)
Értékpapír transzfer fogadás

nyugdíj-

Számlavezetés
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

Értékpapír számlavezetési díj
Értékpapírszámla számlavezetési díja (átlagállomány névértékére
vetítve)
Nyugdíj-előtakarékossági számla (átlagállomány névértékére
vetítve)

0,02 ezrelék

Tartós befektetési számla (átlagállomány névértékére vetítve)

0 Ft

negyedév utolsó hétvégéjén/
számlamegszűntetéskor
negyedév utolsó hétvégéjén /
számlamegszűntetéskor
negyedév utolsó hétvégéjén /
számlamegszűntetéskor

0 Ft

Kivonatküldés
hónap utolsó munkanapján /
számlamegszüntetéskor

0 Ft

Kivonatküldés díja*

* A díj a postázott papíralapú számlakivonat és portfolió kimutatás esetében fizetendő.

Tranzakciós díjak
Megnevezés

Mérték

Esedékesség

800 Ft/típus
1.000 Ft/típus
Egyedi megállapodás alapján

megbízáskor
megbízáskor
megbízáskor
megbízáskor

Értékpapír műveletek
Értékpapír transzfer kimenő
Értékpapír alszámla megnyitása (KELER)
Értékpapír zárolás/feloldás (KELER)
Hazai tőzsdei részvénymegbízás*
- árfolyamérték 5 millió Ft alatt
- árfolyamérték 5-10 millió Ft között
- árfolyamérték 10 millió Ft felett
Hazai állampapír aukciós megbízás
Hazai állampapír másodlagos forgalmazása

0,9 % min. 3.000 Ft
0,8 % min. 3.000 Ft
0,6 % min. 3.000 Ft
0,2 % min. 8.000 Ft
Díjmentes

megbízáskor

Díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a Befektetések - Értékpapír műveleteknél megadottakkal.
* Tőzsdei megbízás kizárólag limitáras megbízás formájában adható, a megbízások módosítása az eredeti megbízás visszavonásával és új
megbízás megadásával lehetséges. Tőzsdei megbízások teljesítése részteljesítéssel is történhet.
Tőzsdei eladási megbízás esetén a készletkivezetés történhet egyedi készletmegadás szerint, illetve az alábbi négy készletkivezetési mód
választásával:

FIFO: a készletkivezetés során az időben legkorábban készletre került értékpapír kerül ki elsőként a készletből


LIFO: a készletkivezetés során az időben legkésőbb készletre került értékpapír kerül ki elsőként a készletből



HIFO: a készletkivezetés során a legmagasabb bekerülési áron készletre vett értékpapír kerül ki elsőként a készletből



LOFO: a készletkivezetés során a legalacsonyabb bekerülési áron készletre vett értékpapír kerül ki elsőként a készletből
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Privát banki ügyfeleknek forgalmazott alapok
Kibocsátási

Megbízás

Vételi jutalék /

Visszavásárlási

deviza

típusa

Esedékessége

jutalék

K&H privátbanki exkluzív lendület

HUF

T+3

0 Ft / megbízáskor

0 Ft / teljesítéskor

K&H privátbanki exkluzív komfort

HUF

T+3

0 Ft / megbízáskor

0 Ft / teljesítéskor

Alap megnevezése

Privát banki ügyfeleknek forgalomba hozott alapok forgalmazási órái
Alap megnevezése

Jegyzési időszak

For

Jelenleg nincs ilyen alap
A forgalmazási órákon túl történő jegyzések érvényességének kezdőnapja a következő jegyzési nap.
A forgalmazási órák zárásának időpontja tekintetében a Bank értékpapír nyilvántartó és számlavezető rendszerének ideje az irányadó, a jegyzések
befogadása ennek megfelelően, automatikusan történik.

Privát banki ügyfeleknek forgalmazott alapok forgalmazási órái
Alap megnevezése

Forgalmazási órák

K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja

Hétfőtől Péntekig

8:00 – 15:00

K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja

Hétfőtől Péntekig

8:00 – 15:00

A forgalmazási órákon túl adott megbízások érvényességének kezdőnapja a megbízás megadását követő forgalmazási nap.
A forgalmazási órák zárásának időpontja tekintetében a Bank értékpapír nyilvántartó és számlavezető rendszerének ideje az irányadó, a
megbízások befogadása ennek megfelelően, automatikusan történik.

Egyéb alapok
Alap megnevezése

Kibocsátási
deviza

Megbízás
típusa

Vételi jutalék /
Esedékessége
Bankfiók v E-bank

HUF

T

Díjmentes

EUR

T

Díjmentes

USD

T

Díjmentes

HUF

T+2

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+2

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+2

400 Ft v 200 Ft/megbízáskor

HUF

T+2

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+2

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

EUR

T+3

2 EUR v 1 EUR/
megbízáskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

Visszavásárlási jutalék
Bankfiók v E-bank

Pénzpiaci és kötvény alapok
K&H forint pénzpiaci
HU0000702329
K&H euró pénzpiaci
HU000704127
K&H tőkevédett dollár pénzpiaci
HU0000705223
K&H aranykosár
HU0000702337
K&H kötvény
HU0000702345
K&H állampapír
HU0000712872

300 Ft v 150 Ft/
teljesítéskor
1 EUR v 0,5 EUR /
teljesítéskor
1,2 USD v 0,6 USD /
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
400 Ft v 200 Ft/
teljesítéskor

Részvény és nyersanyag alapok
K&H navigátor indexkövető
HU0000702352
K&H közép-európai részvény
HU0000702915
K&H ingatlanpiaci részvény
HU0000702287
K&H unió
HU0000702360
K&H unió EUR
HU0000708342
K&H ázsia
HU0000704432
K&H öko
HU0000705645
K&H feltörekvő piaci
HU0000707328
Befektetési szolgáltatás

500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
2 EUR v 1 EUR/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
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K&H amerika HUF
HUF
T+3
500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor
HU0000701982
K&H amerika USD
2,5 USD v 1,25 USD/
USD
T+3
HU0000717210
megbízáskor
K&H nyersanyag
HUF
T+3
500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor
HU0000708078
K&H nyersanyag USD
2,5 USD v 1,25 USD/
USD
T+3
HU0000708060
megbízáskor

2018.07.20-tól
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
2,5 USD v 1,25 USD/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
2,5 USD v 1,25 USD/
teljesítéskor

Vegyes alapok
K&H válogatott 1
HU0000703400
K&H válogatott 2
HU0000703418
K&H válogatott 3
HU0000703426
K&H válogatott 4
HU0000703434
K&H változó portfolió - december
HU0000705967
K&H nemzetközi vegyes alap EUR
HU0000709175
K&H nemzetközi vegyes alap USD
HU0000718002
K&H megtakarítási cél - június
HU0000711452
K&H megtakarítási cél-február
HU0000712013
K&H változó portfolió – augusztus
HU0000712476
K&H megtakarítási cél – október
HU0000712823
K&H változó portfolió – április
HU0000713524
K&H euró megtakarítási cél – április
HU0000713532
K&H euró változó portfolió – október
HU0000715404
K&H dollár megtakarítási cél – augusztus
HU0000715396
K&H szikra abszolút hozamú
HU0000713979

500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor
500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

HUF

T+4

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

Díjmentes

EUR

T+3

USD

T+3

2 EUR v 1 EUR/
megbízáskor
2,5 USD v 1,25 USD/
megbízáskor

2 EUR v 1 EUR/
teljesítéskor
2,5 USD v 1,25 USD/
teljesítéskor

HUF

T+4

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

Díjmentes

HUF

T+4

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

Díjmentes

HUF

T+4

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

Díjmentes

HUF

T+4

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

Díjmentes

HUF

T+4

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

Díjmentes

EUR

T+4

Díjmentes

EUR

T+4

USD

T+4

2 EUR v 1 EUR/
megbízáskor
2 EUR v 1 EUR/
megbízáskor
2,5 USD v 1,25 USD/
megbízáskor

HUF

T+3

500 Ft v 250 Ft/ megbízáskor

500 Ft v 250 Ft/
teljesítéskor

Díjmentes
Díjmentes

Előlegfizetés
Az 6.3 pontban felsorolt alapok befektetési jegyeinek visszaváltása esetén lehetőség van előleg kifizetés kérésére, amely a megbízás
érvényességének kezdőnapján kerül jóváírásra az ügyfélszámlán.
Az előleg bruttó összege az eladásra bejelentett befektetési jegyeknek a megbízás érvényességének kezdőnapját megelőző legutolsó, ismert nettó
eszközértékének megfelelő összeg 85 %-a, csökkentve az előzetesen kalkulált visszaváltási jutalék összegével.
Az ügyfélszámlán a bruttó összegnek az előzetesen kalkulált kamatadóval csökkentett összege kerül jóváírásra.

Megnevezés
Előlegfizetés díja (az előleg bruttó
összegére vetítve)

Díj mértéke
0,1% min. 1.000 Ft

Esedékessége
teljesítéskor

Nem forgalmazóként értékesített KBC befektetési jegyekre adott megbízások díjai
Vételi jutalék / Esedékessége

Minimum vásárlási érték

Visszavásárlási jutalék*

3% / megbízáskor

10 000 EUR

Díjmentes

* A visszavásárlási jutalékon felül, az Alapot illető rendkívüli jutalék is felszámításra kerülhet, amennyiben az Alap Prospectus-a a díjfizetést előírja.
Az vételi jutalék alapja a megvásárolt befektetési jegyek vételára (egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám), a visszaváltási jutalék alapja a
befektetési jegyek ellenértéke (egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám).
Vételkor biztosítandó pénzügyi fedezet: T-3. napi egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám x 1,05 + vételi jutalék, ahol T nap a megbízás
érvényesség kezdőnapja
Mind a vételi, mind a visszaváltási megbízások darabra szólnak, a teljesítés egész darabszámú befektetési jegyre történik.
A 12 óra után megadott megbízások elszámolási periódusa a megbízás megadását követő forgalmazási napon kezdődik. A befektetési jegyek ebankon keresztül nem forgalmazhatók.
Befektetési szolgáltatás
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A megbízás teljesítésére és elszámolására a megbízás érvényesség kezdőnapjára vonatkozó nettó eszközértéken kerül sor, a megbízás
érvényesség kezdőnapját követő 3. illetve 4. forgalmazási napon, a KBC megbízás befogadási időponttól függően.
A megbízások teljesítése és elszámolása az ír, a belga, a luxemburgi és a részalap mögöttes devizapiacainak szünnapjai figyelembe vételével
történik.
A teljesítés elszámolása és a jutalékok felszámítása a (rész) alap denominációjának devizájában történik.

Átutalási díjak devizában kibocsátott alapokhoz kapcsolódóan
Magánszemélyek esetében:

Jogi személyek esetében:

TRY - 0,2% min. 5 TRY max. 70 TRY

TRY - 0,16% min. 29 TRY

JPY - 0,2% min. 500 JPY max. 6.800 JPY

JPY - 0,16% min. 2.600 JPY

A Bank a külföldi kötvényekre és részvényekre vonatkozó megbízások tekintetében a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ügynökeként jár
el. Ezen megbízásokkal kapcsolatos díjtételeket a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe Hirdetménye tartalmazza.

K&H visszahívható kétdevizás befektetés
A befektetés devizaneme
(alapdeviza)

A befektetett összeg
visszafizetésének devizaneme

A befektetés időtartama

Kamatperiódusok
időtartama

(alapdeviza vagy mellékdeviza)

EUR

EUR vagy HUF

1 év

90 nap

USD

USD vagy HUF

1 év

90 nap

Befektethető minimális összeg: 100 000 EUR vagy azzal megegyező USD összeg (aktuális MNB árfolyamon átszámítva)
Az aktuális banki ajánlatról, kamatmértékről valamint a befektetés egyéb feltételeiről a kapcsolattartók tudnak tájékoztatást adni.
Az igénybevétel feltétele: a Szerződésben meghatározott alapdevizában és mellékdevizában vezetett bankszámlák megléte, továbbá a befektetett
összeg ügyfél általi biztosítása az ügylet lekötésének napján. Ennek elmulasztása esetén a Bank jogosult az ügyletet zárni, és a zárással
kapcsolatos és igazolható költséggel az ügyfél számláját megterhelni.
A Bank a szerződésben foglalt visszahívási feltétel teljesülése esetén az aktuális kamatperiódus végén a befektetést megszünteti, megfizeti az
addig felhalmozott kamatot és jóváírja a befektetett összeget az ügyfél bankszámláján. A futamidő végével a befektetés lejár, a konverziós feltétel
teljesülése esetén pedig a befektetett összeget forintban fizeti vissza a Bank az előre meghatározott konverziós árfolyamon átszámítva.
A befektetés egyszeri alkalomra szól. A befektetett összeg a lejáratig, vagy bank általi visszahívásáig fedezeti betétnek minősül. A befektetés
Szerződés szerinti visszafizetésének időpontja előtt ügyfél részéről nem mondható fel.
A részletes feltételeket a vonatkozó Szerződés tartalmazza. A befektetés egyéb feltételeiről, a termék jellemzőiről, ügylet kockázatáról a bank
honlapján található tájékoztatás.
A K&H visszahívható kétdevizás befektetés elhelyezése, lejáratkori (alapdevizában vagy mellékdevizában történő) jóváírása a bankszámlán,
betétszámlán díjmentes.
A Bank a K&H visszahívható kétdevizás befektetésre szóló megbízást - banküzemi napokon – hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 10:00 - 16:00ig, pénteken 10:00 - 15:00-ig fogad el. A Bank az ajánlat adását üzleti megfontolásból, devizaünnepre vagy kedvezőtlen piaci körülményre való
tekintettel szüneteltetheti.
A K&H kétdevizás befektetés OBA és BEVA által nem biztosított.
Végrehajtási helyszín: OTC

Befektetési szolgáltatás
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Harmadik fél által kibocsátott, K&H Bank által forgalmazott kötvények és certifikátok
Jegyzési jutalék
Kötvény megnevezése

ISIN kód

Jegyzési minimum

Jegyzési jutalék* / Esedékessége

3 éves Daimler és BMW részvényhez kötött strukturált kötvény

XS1596982543

1.000.000 HUF

3% / jegyzéskor

Brexit Winners certifikát

XS1628322478

1.000.000 HUF

3% / jegyzéskor

XS1718807008

1.000.000 HUF

2% / jegyzéskor

XS1778618717

1.000.000 HUF

3% / jegyzéskor

Magyar kosár (OTP, MOL, Richter) részvényeihez kötött
strukturált kötvény
Innovátorok (Tesla, Wizzair, Amazon) részvényeihez kötött
strukturált kötvény
*Alapja a jegyzés ellenértéke

Visszaváltási jutalék
Kötvény megnevezése

ISIN kód

Visszaváltási jutalék* / Esedékessége

3 éves Daimler és BMW részvényhez kötött strukturált kötvény

XS1596982543

0,5% / teljesítéskor

Brexit Winners certifikát

XS1628322478

0,5% / teljesítéskor

Magyar kosár (OTP, MOL, Richter) részvényeihez kötött strukturált kötvény

XS1718807008

0,5% / teljesítéskor

Innovátorok (Tesla, Wizzair, Amazon) részvényeihez kötött strukturált
XS1778618717
kötvény
* A visszaváltás a piaci helyzet függvényében a bank/kibocsátó egyedi döntése alapján történhet.

0,5% / teljesítéskor

Termék kockázati besorolások
Privát banki ügyfeleknek forgalmazott termékek
Kockázati
érték

Kockázati
besorolás

Komplexitás

5

dinamikus

komplex

HUF

4

dinamikus

komplex

HUF

4

dinamikus

komplex

Devizanem

Kockázati
érték

Kockázati
besorolás

Komplexitás

K&H forint pénzpiaci befektetési jegy

HUF

1

védekező

komplex

K&H tőkevédett dollár pénzpiaci befektetési jegy

USD

5

dinamikus

komplex

K&H euró pénzpiaci befektetési jegy

EUR

4

dinamikus

komplex

K&H állampapír befektetési jegy

HUF

2

óvatos

komplex

HUF

2

óvatos

komplex

K&H aranykosár befektetési jegy

HUF

2

óvatos

komplex

K&H kötvény befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

Termékkörök

Termék

Strukturált befektetés

Visszahívható kétdevizás befektetés

Deviza-nem

EUR
USD

Befektetési alap

K&H privátbanki exkluzív lendület

Befektetési alap

K&H privátbanki exkluzív komfort

Egyéb befektetési alapok
Termékkörök

Pénzpiaci típusú
nyíltvégű befektetési
jegyek

Termék

Kötvény típusú nyíltvégű K&H rövid állampapír befektetési jegy
befektetési jegyek

Befektetési szolgáltatás
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K&H privátbanki exkluzív komfort befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

K&H unió befektetési jegy HUF sorozat

HUF

4

dinamikus

komplex

K&H unió befektetési jegy EUR sorozat

EUR

5

dinamikus

komplex

K&H ingatlanpiaci részvény befektetési jegy

HUF

6

merész

komplex

K&H navigátor indexkövető befektetési jegy

HUF

6

merész

komplex

Részvény típusú

K&H amerika befektetési jegy HUF sorozat

HUF

4

dinamikus

komplex

nyíltvégű befektetési

K&H amerika befektetési jegy USD sorozat

USD

5

dinamikus

komplex

K&H közép-európai részvény befektetési jegy

HUF

6

merész

komplex

K&H öko befektetési jegy

HUF

6

merész

komplex

K&H ázsia befektetési jegy

HUF

6

merész

komplex

K&H feltörekvő piaci befektetési jegy

HUF

6

merész

komplex

K&H privátbanki exkluzív lendület befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

K&H válogatott 1. befektetési jegy

HUF

2

óvatos

komplex

K&H válogatott 2. befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

K&H válogatott 3. befektetési jegy

HUF

4

dinamikus

komplex

K&H válogatott 4. befektetési jegy

HUF

4

dinamikus

komplex

K&H változó portfolió - december befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

K&H változó portfolió - augusztus befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

K&H megtakarítási cél - június befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

Árfolyamvédett vegyes

K&H megtakarítási cél - október befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

nyíltvégű befektetési

K&H megtakarítási cél - február befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

K&H euró megtakarítási cél – április befektetési jegy

EUR

4

dinamikus

komplex

K&H változó portfolió – április befektetési jegy

HUF

3

óvatos

komplex

K&H dollár megtakarítási cél – augusztus befektetési jegy

USD

4

dinamikus

komplex

K&H euró változó portfolió – október befektetési jegy

EUR

4

dinamikus

komplex

K&H nemzetközi vegyes alap befektetési jegy EUR sorozat

EUR

4

dinamikus

komplex

Egyéb nyíltvégű

K&H nemzetközi vegyes alap befektetési jegy USD sorozat

USD

4

dinamikus

komplex

befektetési jegy

K&H nyersanyag befektetési jegy HUF sorozat

HUF

5

dinamikus

komplex

K&H nyersanyag befektetési jegy USD sorozat

USD

6

merész

komplex

K&H szikra abszolút hozamú befektetési jegy

HUF

4

dinamikus

komplex

jegyek

Nyíltvégű válogatott
befektetési jegyek

jegyek

Abszolút
nyíltvégű
jegyek

hozamú
befektetési
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Harmadik fél által kibocsátott, K&H Bank által forgalmazott kötvények és certifikátok
Devizanem

Kockázati
érték

Kockázati
besorolás

Komplexitás

3 éves Daimler és BMW részvényekhez kötött strukturált kötvény

HUF

4

dinamikus

komplex

Brexit winners certifikát

HUF

4

dinamikus

komplex

HUF

4

dinamikus

komplex

Termék

Magyar kosár (OTP, MOL, Richter) részvényeihez kötött strukturált kötvény

Innovátorok (Tesla, Wizzair, Amazon) részvényeihez kötött strukturált kötvény
HUF
4
dinamikus
komplex
A védekező termékek hozamai kiegyensúlyozottak, de hosszabb távon mérsékelt a hozamok éves átlagos mértéke. Tehát alacsony a megtérülés,
viszont nagyon alacsony a kockázat: viszonylag kicsi a valószínűsége a veszteségnek, és a teljesítmény csak kis mértékű vagy semmilyen
ingadozást nem mutat.
Az óvatos termékek esetében a némiképp magasabb megtérüléshez enyhén magasabb kockázati szint társul: nagyobb a veszteség
bekövetkezésének esélye, viszont itt még mindig csak korlátozott teljesítménybeli ingadozásról beszélhetünk.
A dinamikus termékek esetében a viszonylag magas megtérüléshez relatíve magas kockázati szint társul: elég nagy a veszteség
bekövetkezésének esélye és a teljesítménybeli ingadozás is növekszik.
A merész termékek hozamai rövid távon jelentősen ingadoznak, de hosszabb távon magas mértéket érhetnek el éves átlagban. Tehát magas a
megtérülés, amihez jelentős kockázati szint társul: nagy a veszteség bekövetkezésének esélye és jelentős teljesítménybeli ingadozás tapasztalható.
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levélben

adott

megbízások

A 2012. június 15. után kötött (alkalmazott és aláírt) Privát Banki Keretmegállapodások alapján a telefonon adott alábbi megbízások
esetében a Bank a megjelölt dokumentumok aláírását kéri ügyfeleitől.

Megbízás típusa

Aláírandó dokumentum

Nem forgalmazóként értékesített KBC befektetési jegy adásvételi
megbízások

szerződés

Devizás államkötvény adásvételi megbízások

szerződés

Vállalati kötvény adásvételi megbízások

szerződés

Strukturált betétek és befektetések

szerződés

Jegyzési megbízások

jegyzési ív

Bankon belüli - nem saját számlák közötti átutalások - és bankon
kívüli 500.000.- Ft-ot meghaladó átutalási megbízás

Telefonon megadott megbízások teljesítésének visszaigazolása

átutalási megbízás
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Adófizetési szabályok
A befektetések hozama a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.) szerint adóköteles.
A Szja tv. alapján a Bank, mint kifizető a törvény rendelkezései szerint a magánszemély ügyfelek befektetéseinek kamatjövedelméből kamatadót,
árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelméből árfolyamnyereség adót és – a magánszemély nyilatkozatától függően, illetve nyilatkozat
hiányában- egészségügyi hozzájárulást von le.
A törvény rendelkezései szerint azonban az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem adóját a Bank nem vonja le, azt a magánszemélynek
a személyi jövedelemadó bevallásában, önadózás formájában kell bevallania és megfizetnie.
A K&H visszahívható kétdevizás befektetés ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül.
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