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„hirdetmény vállalati ügyfelek
részére” - módosítás
Közzététel dátuma: 2019. október 15.
A K&H Bank Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a „Hirdetmény vállalati ügyfelek részére” elnevezésű hirdetményét (a
továbbiakban: Hirdetmény) az itt meghatározott ok(ok)ból és hatályba lépési időpont(ok)ban az alábbiak szerint
módosítja.
A Hirdetmény jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Jelen módosítás oka(i):
Hivatkozással a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
3.3.1. pontjára, a jelen hirdetménymódosítással érintett EGT-n belüli euróban történő határokon átnyúló fizetésekért
felszámolt díjak 2019. december 15-i hatállyal módosulnak az alábbi indokok szerint
1. a fogyasztói árindex megváltozására tekintettel, ahhoz igazodva módosulnak, a KSH adatai alapján a 20142018 évi kumulált infláció 5,3 % mértékével, valamint
2. a jogszabályváltozásra tekintettel, a módosított 924/2009/EK Rendeletnek történő megfelelés érdekében
kerülnek módosításra, amely szerint a fenti díjakat hozzá kell igazítani a belföldi forint fizetésekért
felszámított díjakhoz.
Módosuló rendelkezés(ek):

I.

BANKI SZOLGÁLTATÁSAINK

1. FORINT ÉS DEVIZA BANKSZÁMLÁK
1.1 BANKSZÁMLAVEZETÉS

 Bankszámlanyitás
 Forint számla havi számlavezetési díja (minden megkezdett

6 417 Ft / számla / hó

 Devizaszámla havi számlavezetési díj (minden megkezdett

21 2014-2018 EUR / számla / hó

díjmentes

naptári hónapra) 19

naptári hónapra) 19
Számlavezetés devizanemei: USD, EUR, CHF, GBP, SEK,
DKK, CAD, AUD, JPY, NOK, CZK, PLN, RON, TRY, RUB, CNY

 Számlacsomag módosítás (alacsonyabb csomagdíjú

10 537 Ft/alkalom

számlacsomagra/számlára váltás esetén) *

1.3 NEMZETKÖZI FORINT ÁTUTALÁSOK ÉS KÜLFÖLDI PÉNZNEMBEN
VÉGZETT MŰVELETEK FORINT ÉS DEVIZASZÁMLÁN

1.3.1 JÓVÁÍRÁSOK

 Készpénz (valuta) befizetés forintszámla javára
 Készpénz (valuta) befizetés devizaszámla javára


a számla devizanemében



a számlától eltérő devizanemben

0,05%
0,53% 2014-2018
0,05%

 Deviza és SEPA átutalás jóváírása forint vagy devizaszámlán
(konverzióval vagy konverzió nélkül)



ügyfél deviza számláiról indított átvezetés jóváírása
(bankon belül)

0,05% akció: díjmentes visszavonásig



bankon belüli, belföldi, bejövő nemzetközi deviza és
bejövő nemzetközi forint deviza átutalás jóváírása

0,11%, min. 13 EUR max. 105 EUR 2014-2018
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EGT-n kívüli bármely devizanem, illetve EGT-n belüli
EUR devizanemtől eltérő deviza átutalás jóváírása



EGT-n belüli nemzetközi EUR deviza átutalás jóváírása

0,11%, min. 13 EUR max. 105 EUR 2014-2018
díjmentes*

1.3.2 TERHELÉSEK

 Készpénz (valuta) kifizetés forintszámláról
 Készpénz (valuta) kifizetés devizaszámláról

0,68% 2014-2018



a számla devizanemében

1,37% 2014-2018



a számlától eltérő devizanemben

0,68% 2014-2018

 Bankon belüli deviza átutalás forint- vagy devizaszámla terhére
(konverzióval vagy konverzió nélkül)



papíralapú megbízások



elektronikus megbízások



beszedés, átutalási végzés teljesítése

0,37%, min. 20 EUR
akció: 0,37%, min. 18 EUR visszavonásig 2014-2018
0,34%, min. 16 EUR
akció: 0,34% , min. 14 EUR visszavonásig 2014-2018
0,37%, min. 20 EUR
akció: 0,37%, min. 18 EUR visszavonásig 2014-2018

 Bankon kívülre kimenő deviza, nemzetközi forint és SEPA
átutalás*







papíralapú megbízás (SHA vagy BEN költségviseléssel)


EGT-n belüli EUR devizanemben



EGT-n kívül bármely devizanemben, illetve
EGT-n belüli EUR devizanemtől eltérő
devizában

elektronikus megbízások (SHA vagy BEN
költségviseléssel)

0,37%, min. 21 EUR
akció: 0,37%, min. 19 EUR visszavonásig
0,43% min. 1,83 EUR 2014-2018*
0,39%, min. 22 EUR
akció: 0,39%, min. 20 EUR visszavonásig 2014-2018
0,34%, min. 17 EUR
akció: 0,33% min. 15 EUR visszavonásig



EGT-n belüli EUR devizanemben

0,41%, min.1,10 EUR
akció: 0,41% min. 1,03 EUR visszavonásig



EGT-n kívül bármely devizanemben, illetve
EGT-n belüli EUR devizanemtől eltérő
devizában

0,36%, min. 18 EUR akció: 0,35% min. 16
EUR visszavonásig 2014-2018

sürgős forint vagy deviza átutalás konverzióval vagy
konverzió nélkül (SHA vagy BEN költségviseléssel)


EGT-n belüli EUR devizanemben



EGT-n kívül bármely devizanemben, illetve
EGT-n belüli EUR devizanemtől eltérő
devizában



papír alapú és elektronikus csatornán OUR
költségviseléssel benyújtott megbízás esetén



beszedés, átutalási végzés teljesítése


EGT-n belüli EUR devizanemben



EGT-n kívül bármely devizanemben, illetve
EGT-n belüli EUR devizanemtől eltérő
devizában

2014-2018*

1,45%, min. 19 EUR
akció: 1,45%, min. 17 EUR visszavonásig
1,45%, min. 19 EUR
akció: 1,45%, min. 17 EUR visszavonásig
1,53%, min. 20 EUR
akció: 1,53%, min. 18 EUR visszavonásig 2014-2018
az adott benyújtási csatornára vonatkozó díj mértéke
+ 22 EUR
1,45%, min. 19 EUR
akció: 1,45%, min. 17 EUR visszavonásig
1,45%, min. 19 EUR
akció: 1,45%, min. 17 EUR visszavonásig
1,53%, min. 20 EUR
akció: 1,53%, min. 18 EUR visszavonásig 2014-2018

* a módosított 924/2009/EK Rendeletnek történő megfelelés érdekében a díj hozzáigazításra került a megfelelő belföldi forintfizetésekért
felszámított díjhoz.

IV. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TRANZAKCIÓKKAL, SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATBAN


A Bank az EGT-n belüli határon átnyúló EUR és SEPA fizetések EUR-ban meghatározott díjainak mértékét a belföldi forint
számláról indított belföldi forint fizetési műveletek díjához igazítja. A hirdetményben előzetesen meghirdetett díjtételek
megállapítása során a Bank a 2019. október 15. napján érvényes K&H deviza I közép árfolyam, mint referencia árfolyam
figyelembevételével járt el. A Bank az EGT-n belüli EUR és SEPA fizetések díjait a hirdetmény hatálybalépésének napján
irányadó belföldi forint fizetési műveletek díjának figyelembevételével és az ugyazon a napon érvényes referencia árfolyam
alkalmazásával ismételten megállapítja
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10. számú melléklet
Egyedi banki szolgáltatás kondíciók
egyedi megállapodással kötött bankszámlaszerződésekre, illetve
a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján illetékmentesnek
tekinthető ügyfelekre és termékekre vonatkozóan
Bankunk a könyvelési díjjal rendelkező egyedi megállapodással megkötött bankszámlaszerződések esetén, illetve
megállapodás alapján a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján illetékmentesnek
tekinthető ügyfelek részére az alábbi díjtételek esetén - az ettől eltérő egyedi kondíciók és a számlacsomagok
kivételével – a következő díjmértékeket alkalmazza:

1. FORINTBAN VÉGZETT BELFÖLDI MŰVELETEK FORINT ÉS DEVIZASZÁMLÁN
1.1

TERHELÉSEK

 Készpénz (HUF) kifizetés forintszámláról
 Készpénz (HUF) kifizetés devizaszámláról
 Forint- / devizaszámláról indított aznapi vagy határidős forint átutalás

0,28% min. 448 Ft
0,05% min 111 Ft

bankon belüli átutalás
 papíralapú eseti megbízás, beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése
 elektronikus eseti megbízás
 K&H Cégvonalon keresztül indított eseti megbízás**

0,19% min. 427 Ft
0,12% min. 184 Ft
0,12% min. 327 Ft

kimenő átutalás GIRO-n keresztül
 papíralapú eseti megbízás, beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése
 elektronikus eseti megbízás
 K&H Cégvonalon keresztül indított eseti megbízás**

0,22% min. 480 Ft
0,16% min. 244 Ft
0,17% min. 333 Ft

 Devizaszámláról indított bankon kívüli sürgős forint átutalás**
 Rendszeres, állandó összegű forint átutalás

1,25% min. 16 EUR

 bankon belüli átutalás1
 kimenő átutalás GIRO-n keresztül1

248 Ft / tétel
307 Ft / tétel

 Csoportos megbízások (bankon belüli és bankon kívüli)



csoportos beszedés terhelése
csoportos átutalás indítása

126 Ft / tétel
0,12% min. 52 Ft / tétel

2. NEMZETKÖZI FORINT ÁTUTALÁSOK ÉS KÜLFÖLDI PÉNZNEMBEN VÉGZETT MŰVELETEK FORINT ÉS DEVIZASZÁMLÁN
2.1

TERHELÉSEK

 Készpénz (valuta) kifizetés forintszámláról
 Készpénz (valuta) kifizetés devizaszámláról
 a számla devizanemében
 a számlától eltérő devizanemben

0,05%
0,95% 2014-2018
0,05%

 Bankon belüli deviza átutalás forint- vagy devizaszámla terhére (konverzióval vagy konverzió nélkül)
 papíralapú megbízások
 elektronikus megbízások
 Beszedés, átutalási végzés teljesítése

 Bankon kívülre kimenő deviza, nemzetközi forint és SEPA átutalás*

0,19% min. 17 EUR 2014-2018
0,14% min. 13 EUR 2014-2018
0,19% min. 17 EUR 2014-2018

 papíralapú megbízás (SHA vagy BEN költségviseléssel)
0,2% min. 18 EUR
 EGT-n belül EUR devizanemben
0,22% min. 1,45 EUR 2014-2018***
 EGT-n kívül bármely devizanemben,
illetve EGT-n belül EUR devizanemtől eltérő devizában
0,21% min. 19 EUR 2014-2018
 elektronikus megbízások (SHA vagy BEN költségviseléssel)
0,15% min. 14 EUR
 EGT-n belül EUR devizanemben
0,16% min. 0,74 EUR 2014-2018***
 EGT-n kívül bármely devizanemben,
illetve EGT-n belül EUR devizanemtől eltérő devizában
0,16% min. 15 EUR 2014-2018
o
sürgős forint vagy deviza átutalás konverzióval (SHA vagy BEN költségviseléssel)
1,25% min. 16 EUR
o
sürgős forint vagy deviza átutalás konverzió nélkül (SHA vagy BEN költségviseléssel)
1,25% min. 16 EUR
 sürgős forint vagy deviza átutalás (SHA vagy BEN költségviseléssel)
 EGT-n belül EUR devizanemben
1,25% min. 16 EUR
 EGT-n kívül bármely devizanemben,
illetve EGT-n belül EUR devizanemtől eltérő devizában
1,32% min. 17 EUR2014-2018
 Papír alapú és elektronikus csatornán OUR költségviseléssel benyújtott megbízás esetén
az adott benyújtási csatornára vonatkozó díj + 22 EUR
 Beszedés, átutalási végzés teljesítése
1,25% min. 16 EUR
 EGT-n belül EUR devizanemben
1,25% min. 16 EUR
 EGT-n kívül bármely devizanemben,
illetve EGT-n belül EUR devizanemtől eltérő devizában
1,32% min. 17 2014-2018
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* A SEPA átutalás feltételeit a Hirdetmény "Általános rendelkezések tranzakciókkal, számlákkal kapcsolatban" pontja tartalmazza
** K&H Cégvonalon keresztül nem indítható deviza, nemzetközi forint és belföldi konverziós forint átvezetési, átutalási megbízás
*** a módosított 924/2009/EK Rendeletnek történő megfelelés érdekében a díj hozzáigazításra került a megfelelő belföldi forintfizetésekért
felszámított díjhoz.

3. SZÁMLAVEZETÉSHEZ ÉS PÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
 Postai kifizetési utalvány (kifizetés) elektronikus megbízások
0,11% banki jutalék + postai jutalék
4. OKMÁNYOS ÜGYLETEK
 IMPORT INKASSZÓ - Kiegyenlítése
 IMPORT AKKREDITÍV - Okmányok kezelése és vizsgálata

0,25% min. 35 EUR
0,20% min. 40 EUR

A fentiekben fel nem tüntetett szolgáltatások kondíciói – az egyedi kondíciók kivételével - megegyeznek a Hirdetmény
I. Banki szolgáltatás, valamint a II. Számlacsomag szolgáltatások részében megjelöltekkel.
Jelen Hirdetmény díj- és költségtételei minden év június 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
előjelének megfelelően a következő inflációs módosítás alkalmával figyelembevételre kerül.

Budapest, 2019. október 15.

K&H Bank Zrt.

