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11. sz. melléklet
Keretmegállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatások és Rendelkezési jog általános feltételei
ÉRVÉNYES: 2019. JÚLIUS 1-TŐL
Közzététel dátuma: 2019. április 30.

1. Keretmegállapodás alapján igénybe vehető banki Szolgáltatások köre:






















K&H pénzforgalmi bankszámla
K&H vállalati devizaszámla
K&H alapítványi devizaszámla
K&H társadalmi szervezetek devizaszámla
K&H napi kamatozású pénzforgalmi forintszámla
K&H napi kamatozású pénzforgalmi devizaszámla
K&H vállalati kártyafedezeti forintszámla
K&H vállalati kártyafedezeti devizaszámla
K&H üzleti megtakarítási betétszámla
K&H munkáltatói lakáscélú támogatási számla
K&H elkülönített forintszámla
K&H elkülönített devizaszámla
K&H vagyoni biztosíték forintszámla
K&H MOKK letéti forintszámla
K&H MOKK letéti devizaszámla
Electra (modemes elérésű vagy internet behívású elektronikus banki szolgáltatás)
K&H vállalkozói e-bank (internet alapú elektronikus banki szolgáltatás)
K&H mobilbank (mobiltelefonos applikáció alapú elektronikus banki szolgáltatás)
K&H e-posta (Internet alapú elektronikus banki postaláda szolgáltatás)
K&H vállalati mobilinfo
Üzleti betéti bankkártya szolgáltatás

2. Rendelkezési jog mindazon jogosultságok összessége, amelyek meghatározzák, hogy a Rendelkező mely Számlák
vonatkozásában, mely csatornákon1, milyen műveletek megadására és milyen módon jogosult. A rendelkezési jog kiterjedhet
pénzügyi műveletek és nem pénzügyi műveletek vagy kizárólag nem pénzügyi műveletek megadására. Tranzakciós
összeghatárhoz kötött korlátozás (ún. limit) a számla devizanemében adható. A számla devizanemében meghatározott limit a
Bank terhelés napján érvényes deviza I. középárfolyamának figyelembevételével történik konverziós tranzakciónál.
2.1 Elérhető műveletek (Részletesen a III. Szolgáltatások fejezet tartalmazza)

1

Átutalás

Forint és deviza átutalás-, átvezetés, állandó átutalás, csoportos beszedés felhatalmazás megadása és
módosítása, másodlagos számlaazonosító bejelentése, törlése, éves adategyeztetése, tranzakciós
igazolások kérése

Készpénz

Készpénz kifizetés

Betét

Betét lekötés, módosítás, felbontás

Csoportos fizetés

Csoportos átutalás indítása és postai kifizetési utalvány indítása, csoportos értesítők lekérdezése

Bankkártya

Bankkártyához kapcsolódó műveletek (limit módosítás, pót kártya igénylés, PIN újragenerálás, kártyaaktiválás,
3D Secure Code) Mobil egyenleg feltöltés

Adminisztrátor- önálló

Ügyfélszintű nem pénzügyi műveletek, e- Posta bizalmas olvasó, Mobilinfó megbízások kezelése

Adminisztrátor- együttes

Ügyfélszintű nem pénzügyi műveletek, e- Posta bizalmas olvasó, Mobilinfó megbízások kezelése

Adminisztrátor- rögzítő

Ügyfélszintű nem pénzügyi műveletek, e- Posta bizalmas olvasó, Mobilinfó megbízások kezelése

Electra szolgáltatás esetén az Electra szolgáltatási szerződés tartalmazza a rendelkezési jog feltételeket.
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2.2 Elérhető műveletek csatornánként (Részletesen a III. Szolgáltatások fejezet tartalmazza)
Engedélyezett
művelet / Csatorna

Átutalás

Készpénz

K&H Bankfiók





K&H vállalkozói
e-bank



K&H mobilbank

K&H Cégvonal


–


K&H Vállalati
ügyfélszolgálat



K&H e-Posta

Betét

Adminisztrátor Adminisztrátor Adminisztrátor
Önálló
Együttes2
Rögzítő

Csoportos
fizetés

Bankkártya

–




–


–


–


–


–


–
–

–

–
–

–


–


–
–
–



–

–

–





–
–



–
–

2.3 Rendelkezés módja csatornánként
Engedélyezett
művelet / Csatorna3

Önálló aláíró

Másodhelyi
aláíró

Együttes aláíró

Egyedi feltételű
aláíró

Rögzítő

Lekérdező

K&H Bankfiók









–

–

K&H vállalkozói
e-bank / mobilbank





4



–





K&H e-Posta
K&H Cégvonal

–


–
–

–
–

–
–

–
–




K&H Vállalati
ügyfélszolgálat



–

–

–

–



2.4 2016. október 29-e előtt létrejött Elektronikus Azonosítású Banki Szolgáltatás szerződéshez kapcsolódó,
csatornákon értelmezett műveleti jogok
Engedélyezett
művelet /
Csatorna szerepkör

Átutalás

Készpénz

K&H Bankfiók

–

–

–

–

–

–

–

Bankkártya
ügyintéző
Bankkártya
ügyintéző

Csoportos
ügyintéző
Csoportos
ügyintéző

–

–

Vezető
tisztségviselő
Vezető
tisztségviselő
Bizalmas
olvasó

Vezető
tisztségviselő
Vezető
tisztségviselő
Bizalmas
olvasó

Tranzaktáló

–

–

–

–

–

–

Rendelkező

–

–

Betét

K&H vállalkozói
e-bank

Tranzaktáló

–

Betét
ügyintéző

K&H mobilbank

Tranzaktáló

–

–

K&H e-Posta5

–

–

–

K&H Cégvonal
K&H Vállalati
ügyfélszolgálat6

Tranzaktáló Tranzaktáló Tranzaktáló
–

–

Bankkártya

–

Csoportos
fizetés

Adminisztrátor Adminisztrátor Adminisztrátor
Önálló
Együttes2
Rögzítő
–
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Bizalmas
olvasó

2.5 Számlák besorolása pénzügyi művelet banki feldolgozásánál
Szabad rendelkezésű számla













K&H pénzforgalmi forint és deviza bankszámla
K&H alapítványi devizaszámla
K&H társadalmi szervezetek devizaszámla
K&H üzleti megtakarítási betétszámla
K&H önkormányzati elkülönített forintszámla
K&H munkáltatói lakáscélú támogatási számla
K&H elkülönített forint és devizaszámla
K&H napi kamatozású pénzforgalmi forint és deviza számla
K&H hitelintézeti fizetési számla
K&H MOKK letéti forint és devizaszámla
K&H forint és deviza befektetés szolgáltatás ügyfélszámla
K&H Vállalati technikai számla betéthez

Nem szabad rendelkezésű számla













K&H vállalati kártyafedezeti forint és devizaszámla
K&H törzstőke letéti forint és devizaszámla
K&H letéti forint és devizaszámla
K&H vagyoni biztosíték forintszámla
K&H zárolt projekt forint és devizaszámla
K&H fizetési számla hitelügylethez
K&H tartalék forint és devizaszámla
K&H vállalati- és kkv hitel lebonyolítási forintszámla
K&H árbevétel engedményezési számla
K&H munkáltatói lebonyolítási forintszámla
K&H Vállalati hitel technikai törlesztő számla
K&H bankcsoport óvadéki letéti forintszámla

2

2016. november 2-a után bejelentetett rendelkezők esetén nem választható
Azokon a csatornákon, ahol aláíró vagy rögzítő rendelkezési mód nem értelmezhető, ott a Felhasználónak lekérdezési joga van.
4
Együttes aláíróként értelmezett e-bank csatornán
3

5

Normál olvasó szerepkörrel valamennyi e-Posta csatorna felhasználó rendelkezik, nem kapcsolódik engedélyezett művelethez.

6

Ügyintéző, Telefonos Képviselő szerepkörrel valamennyi K&H Vállalati ügyfélszolgálat csatorna felhasználó rendelkezik, nem kapcsolódik
engedélyezett művelethez
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