Hirdetmény vállalati ügyfelek részére

Public

„hirdetmény vállalati ügyfelek részére” - módosítás
Közzététel dátuma: 2020. december 2.
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.
A Hirdetmény 2021. február 2-i hatállyal módosul az alábbi indok szerint:
A Bankkártya és Hitelkártya szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek XIX. 2. pontjára hivatkozva
2021. február 2-vel

kivezeti a hirdetményből a már nem értékesített, megszűnt és érintőkártya funkcióval nem rendelkező üzleti bankkártyákat.

a K&H Visa üzleti érintőkártyák és K&H Visa üzleti arany érintőkártyák megújítását, hibás és tiltott kártya pótlását K&H Mastercard üzleti érintőkártya kibocsátásával teljesíti,

a K&H vállalkozói Maestro érintőkártyák megújítása, idő előtti megújítása, hibás és tiltott kártya pótlása K&H vállalkozói Mastercard bankkártyára történik, illetve a Bank
megkezdi a még érvényben lévő, le nem járó bankkártyák előre hozott cseréjét is.
Módosuló rendelkezés(ek):

8. Bankkártya szolgáltatások kondíciói

Public

8.

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI

8.1 ÜZLETI BETÉTI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI (ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK)
ÉRVÉNYES: 2021. FEBRUÁR 2-TŐL
K&H Mastercard üzleti
érintőkártya
értékesíthető

K&H vállalkozói Maestro
érintőkártya (egyenleglekérdezés
lehetőség nélkül)

értékesíthető

K&H vállalkozói Mastercard alap
bankkártya (egyenleg lek. nélkül)

K&H vállalkozói Maestro
érintőkártya (egyenleglekérdezés

értékesíthető 2021.01.01-től

értékesíthető

értékesíthető 2021.01.01-től

6757 5430

6758 5430

lehetőséggel)

K&H vállalkozói Mastercard
egyenlegközlő kártya

digitalizálható K&H mobiltárcában és Apple Pay-ben

Kártyaszám első nyolc fix számjegye

5477 3128

6757 5429

6758 5429

Igénylési feltételek
Számlaháttér

K&H forint/deviza vállalkozói bankszámla / kártyaszámla / ügyvédi letét - K&H elkülönített bankszámla / egészségügyi szolgáltató - K&H elkülönített bankszámla

Induló betét

Az igényelt bankkártyák éves kártyadíjainak összegével, figyelembe véve a bankszámlához kapcsolódó számlacsomagban nyújtott éves kártyadíj kedvezményt

Bankkártya használati célokra biztosított fedezethez kapcsolódó kamatok, díjak
Kamatszámítás módja
Fedezet elkülönítés díja
Fedezetlenség esetén irányadó kamat

A bankkártya használat hátteréül szolgáló számla szerint
Díjmentes

A bankkártya használat hátteréül szolgáló vállalkozói bankszámla kamatozásának feltételei szerint a látra szóló betétek után fizetett késedelmi kamat
EUR

Kártyatársasági elszámolás devizaneme

A részleteket lásd a. 8.4. „Bankkártyával végzett tranzakciók terhelésekor alkalmazott árfolyamok” c. fejezetben.
Díjak, költségek
Éves bankkártya díj

11 026 Ft

2 440 Ft

2 440 Ft

2 440 Ft

2 440 Ft

Kártyatiltás díja

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

2 232 Ft

1 090 Ft

1 090 Ft

1 090 Ft

1 090 Ft

Pótkártya díj
PIN kód emlékeztető (PIN kód digitális
lekérdezése)
PIN kód módosítás díja
Kártya postai kiküldés díja magyarországi cím
esetén

Mindenkori postai díjszabás szerint (A Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint a belföldi nem elsőbbségi, szabvány méretű, 50g-ot nem meghaladó levél kiküldési díja)

Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén)

218 Ft akció a PIN kód bankfióki őrzésre díjmentes visszavonásig

Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja
Vásárlás díja
Belföldön és Külföldön
Készpénzfelvételi díjak
Külföldön (ATM-ből, bankfiókban,
postahivatalban)
Készpénzfelvétel külföldön ATM-ből EGT
tagállamban (EUR)
Belföldön K&H ATM-ből (HUF)

109 Ft akció: díjmentes visszavonásig
109 Ft / alkalom

A szolgáltatás nem elérhető!
Díjmentes (vásárlási tranzakciós díjtól is mentes)
1,10 % + 1 199 Ft
0,88% + 500 Ft
0,87%, min. 328 Ft

Belföldön idegen ATM-ből

0,88% + 500 Ft

Belföldön idegen bankfiókban, postahivatalban

0,88% + 501 Ft

Public

K&H vállalkozói Maestro
érintőkártya (egyenleglekérdezés

K&H Mastercard üzleti
érintőkártya

K&H vállalkozói Maestro
érintőkártya (egyenleglekérdezés

A szolgáltatás nem elérhető!

A szolgáltatás nem elérhető!

A szolgáltatás nem elérhető!

54 Ft

54 Ft

Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön

50 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön

35 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos elállás
díja

10 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

Éves díjba épített utasbiztosítás

Díjmentes

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

6 000,- Ft / év

6 000,- Ft / év

6 000,- Ft / év

6 000,- Ft / év

lehetőség nélkül)

K&H vállalkozói Mastercard alap
bankkártya (egyenleg lek. nélkül)

K&H vállalkozói Mastercard
egyenlegközlő kártya

lehetőséggel)

Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja
Egyenleglekérdezés díja

K&H választható utasbiztosítás
Készpénzbefizetés K&H ATM-en
keresztül (saját vállalati forintszámla javára)
Készpénzbefizetés K&H ATM-en keresztül
számlaszám megadásával (nem saját vállalati
forintszámla javára)
Számlaszintű kártyaköltöztetés
Bankkártya használati limitek

0,05 % min. 328 Ft , akció: díjmentes visszavonásig
0,05 % min. 328 Ft , akció: díjmentes visszavonásig*
Díjmentes

ATM készpénzfelvételek maximális száma

5 tranzakció / nap

Vásárlások maximális száma

99 tranzakció / nap

K&H ATM-en keresztül felvehető bankjegy
maximális száma
Készpénzfelvételek (ATM és POS) összege
(alapbeállítás)
Készpénzfelvételek (ATM és POS) maximális
összege
K&H ATM-en keresztül befizethető bankjegyek
maximális száma

50 db bankjegy / tranzakció
250 000 Ft / nap
2 000 000 Ft / nap
200 db bankjegy / tranzakció

Készpénzbefizetésre alkalmas címletek

500 Ft, 1 000 Ft, 2 000 Ft, 5 000 Ft, 10 000 Ft, 20 000 Ft
Teljes látra szóló egyenleg

Vásárlások összege (alapbeállítás)
Virtuális tranzakciók (CNP) összege
(alapbeállítás) k4
Vásárlások maximális összege
Egyszeri érintéses tranzakciós limit
Kumulált érintéses tranzakciós limit
Kumulált mobiltárca limit (mobilkészülékenként)
Bankkártya érvényessége

300 000 Ft/nap

Teljes látra szóló egyenleg

Teljes látra szóló egyenleg
Belföldön: 15000 Ft / Külföldön: 20-60 EUR (országtól függően az adott ország devizanemének megfelelő EUR összeg)
Belföldön: 45000 Ft / Külföldön: 3 db tranz.
Belföldön: 45000 Ft / Külföldön: 5 db tranzakció
4 év / 37 hónap (a digitális kártya nem kerül megújításra)

Public

* az akció 2 hónapos meghirdetéssel vonható vissza

8.2 ÜZLETI BETÉTI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI (NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK)
ÉRVÉNYES: 2021. FEBRUÁR 2-TŐL
K&H Visa üzleti arany
bankkártya

K&H Visa üzleti
bankkártya

K&H Mastercard üzleti
bankkártya

digitalizálható Apple Payben

digitalizálható Apple Payben

4205 7925

4511 6825

K&H vállalkozói
Maestro bankkártya

K&H vállalkozói Maestro
bankkártya

K&H Visa üzleti
érintőkártya

(egyenleglekérdezés
lehetőséggel)

digitalizálható Apple Payben

digitalizálható K&H
mobiltárcában/ Apple Payben

digitalizálható K&H
mobiltárcában/ Apple Payben

digitalizálható Apple Payben

digitalizálható Apple Payben

5477 3125

6757 5483

6757 5486

4205 7928

4511 6828

nem értékesíthető (2018.01.01-től)

Kártyaszám első nyolc fix számjegye

K&H Visa üzleti arany
érintőkártya

(egyenleglekérdezés
lehetőség nélkül)

nem értékesíthető (2020.11.02-től)

Igénylési feltételek
Számlaháttér

K&H forint/deviza vállalkozói bankszámla / kártyaszámla / ügyvédi letét - K&H elkülönített bankszámla / egészségügyi szolgáltató - K&H elkülönített bankszámla

Induló betét

Az igényelt bankkártyák éves kártyadíjainak összegével, figyelembe véve a bankszámlához kapcsolódó számlacsomagban nyújtott éves kártyadíj kedvezményt

Bankkártya használati célokra biztosított fedezethez kapcsolódó kamatok, díjak
Kamatszámítás módja

A bankkártya használat hátteréül szolgáló számla szerint

Fedezet elkülönítés díja
Fedezetlenség esetén irányadó kamat
Kártyatársasági elszámolás devizaneme

Díjmentes
A bankkártya használat hátteréül szolgáló vállalkozói bankszámla kamatozásának feltételei szerint a látra szóló betétek után fizetett késedelmi kamat
EUR költés esetén EUR, minden egyéb esetben
EUR költés esetén EUR, minden egyéb esetben
EUR
USD
USD
A részleteket lásd a. 8.4. „Bankkártyával végzett tranzakciók terhelésekor alkalmazott árfolyamok” c. fejezetben.

Díjak, költségek
Éves bankkártya díj

23 359 Ft

11 026 Ft

11 026 Ft

2 440 Ft

2 440 Ft

23 359 Ft

11 026 Ft

Kártyatiltás díja

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

2 232 Ft

2 232 Ft

2 232 Ft

1 090 Ft

1 090 Ft

2 232 Ft

2 232 Ft

Pótkártya díj
PIN kód emlékeztető (PIN kód digitális
lekérdezése)
PIN kód módosítás díja
Kártya postai kiküldés díja magyarországi
cím esetén
Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel
esetén)
Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja
Vásárlás díja
Belföldön és Külföldön
Készpénzfelvételi díjak
Külföldön (ATM-ből, bankfiókban,
postahivatalban)
Készpénzfelvétel külföldön ATM-ből EGT
tagállamban (EUR)
Belföldön K&H ATM-ből (HUF)

109 Ft akció: díjmentes visszavonásig
109 Ft / alkalom
Mindenkori postai díjszabás szerint (A Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint a belföldi nem elsőbbségi, szabvány méretű, 50g-ot nem meghaladó levél kiküldési díja)
218 Ft akció a PIN kód bankfióki őrzésre díjmentes visszavonásig
A szolgáltatás nem elérhető!
Díjmentes (vásárlási tranzakciós díjtól is mentes)
1,10 % + 1 199 Ft
0,88% + 500 Ft
0,87%, min. 328 Ft

Belföldön idegen ATM-ből

0,88% + 500 Ft

Belföldön idegen bankfiókban,
postahivatalban

0,88% + 501 Ft

Public

K&H Visa üzleti arany
bankkártya

K&H Visa üzleti
bankkártya

K&H Mastercard üzleti
bankkártya

K&H vállalkozói
Maestro bankkártya

K&H vállalkozói
Maestro bankkártya

(egyenleglekérdezés
lehetőség nélkül)

(egyenleglekérdezés
lehetőséggel)

K&H Visa üzleti arany
érintőkártya

K&H Visa üzleti
érintőkártya

Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja
A szolgáltatás nem elérhető!

Egyenleglekérdezés díja
Sürgősségi bankkártya csere díja
külföldön
Sürgősségi
készpénzfelvétel
díja
külföldön
Sürgősségi
szolgáltatástól
való
utólagos elállás díja

54 Ft

Díjmentes

50 000 Ft

50 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

Díjmentes

50 000 Ft

Díjmentes

35 000 Ft

35 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

Díjmentes

50 000 Ft

Díjmentes

Díjmentes

10 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem
igényelhető!

10 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

Díjmentes

Díjmentes

6 000,- Ft / év

A szolgáltatás nem
igényelhető!

A szolgáltatás nem
igényelhető!

Éves díjba épített utasbiztosítás

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

K&H választható utasbiztosítás

A szolgáltatás nem
igényelhető!

A szolgáltatás nem
igényelhető!

A szolgáltatás nem
igényelhető!

Készpénzbefizetés K&H ATM-en
keresztül (saját vállalati forintszámla
javára)
Készpénzbefizetés
K&H
ATM-en
keresztül számlaszám megadásával
(nem saját vállalati forintszámla javára)
Számlaszintű kártyaköltöztetés
Bankkártya használati limitek
ATM készpénzfelvételek maximális
száma

0,05 % min. 328 Ft , akció: díjmentes visszavonásig

0,05 % min. 328 Ft , akció: díjmentes visszavonásig

0,05 % min. 328 Ft , akció: díjmentes visszavonásig*

0,05 % min. 328 Ft , akció: díjmentes
visszavonásig*

Díjmentes

Díjmentes

5 tranzakció / nap

5 tranzakció / nap

99 tranzakció / nap

99 tranzakció / nap

50 db bankjegy / tranzakció

50 db bankjegy / tranzakció

250 000 Ft / nap

250 000 Ft / nap

2 000 000 Ft / nap

2 000 000 Ft / nap

Vásárlások maximális száma
K&H ATM-en keresztül felvehető
bankjegy maximális száma
Készpénzfelvételek (ATM és POS)
összege (alapbeállítás)
Készpénzfelvételek (ATM és POS)
maximális összege
K&H ATM-en keresztül befizethető
bankjegyek maximális száma
Készpénzbefizetésre alkalmas
címletek

200 db bankjegy / tranzakció

200 db bankjegy / tranzakció

500 Ft, 1 000 Ft, 2 000 Ft, 5 000 Ft, 10 000 Ft, 20 000 Ft

500 Ft, 1 000 Ft, 2 000 Ft, 5 000 Ft, 10 000 Ft, 20
000 Ft

Teljes látra szóló egyenleg

Vásárlások összege (alapbeállítás)
Virtuális tranzakciók (CNP) összege
(alapbeállítás) k4

A szolgáltatás nem elérhető!

Teljes látra szóló
egyenleg

Teljes látra szóló
egyenleg

300 000 Ft/nap

Teljes látra szóló egyenleg
Teljes látra szóló
egyenleg

Teljes látra szóló
egyenleg

Teljes látra szóló egyenleg

Vásárlások maximális összege

Teljes látra szóló egyenleg
Teljes látra szóló egyenleg
Belföldön: 15000 Ft / Külföldön: 20-60 EUR

Egyszeri érintéses tranzakciós limit

nem értelmezhető limittípus

(országtól függően az adott ország devizanemének
megfelelő EUR összeg)

Kumulált érintéses tranzakciós limit

nem értelmezhető limittípus

Belföldön: 45000 Ft / Külföldön: 5 db tranz.

Kumulált mobiltárca limit
(mobilkészülékenként)
Bankkártya érvényessége

nem értelmezhető limittípus

Belföldön: 45000 Ft / Külföldön: 5 db tranzakció

nem értelmezhető limittípus

3 év

3 év / 37 hónap (a digitális kártya nem kerül megújításra)

4 év

Public

Pótkártya igénylése: 2018. január 13-tól fizikai kártya esetén tiltást követően a kártyák pótlásáról és továbbításáról az Ügyfél kérésére gondoskodik a Bank. 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.
Éves díjba épített utasbiztosítás: Az éves díjba beépített utasbiztosítás 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.
K&H választható utasbiztosítás: A 2013. június 3-tól igényelt bankkártyákhoz opcionálisan igényelhető K&H választható utasbiztosítás, a fizikai kártya igénylésével egyidejűleg vagy attól függetlenül. A biztosítás kártyaigényléstől független
igénylésének feltételei, hogy a kártya, amelyhez a biztosítás kapcsolódni fog aktivált legyen, és ne tartozzon hozzá sem éves díjba épített, sem választható utasbiztosítás. Utólagos igénylés, ha a kártyához még éves díjba épített
utasbiztosítás tartozik, úgy a választható utasbiztosítás csak a kártya szerződés felmondásával és új kártya igénylésével lehetséges. A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és
Magyarország) kivételével, a világ összes országára érvényes, legfeljebb 60 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. Az első éves biztosítási díjat legkésőbb a kártya aktiválásakor, a további éves biztosítási díjakat a biztosítási évfordulókor számítja fel a Bank és terheli meg vele a Számlatulajdonos
bankszámláját.
Készpénzbefizetés K&H ATM-en: 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.
Bankkártya limitek:
A számlatulajdonos az igényeinek megfelelő bankkártya-használati napi limit beállítását kérheti, a maximális limitösszegek erejéig.
A napi virtuális tranzakciós limit (CNP) limit a vásárlási limit része, így a beállítható maximum limit megegyezik az adott bankkártya aktuálisan érvényes nap vásárlási limit összegével. A mobiltárcával végrehajtott vásárlásokat a napi
vásárlási limit korlátozza.
Az egyszeri és a kumulált érintéses tranzakciós limit a napi vásárlási limiten kívül értelmezett limittípus, melynek mértéke ügyfél által nem módosítható. A limit működési elvét jelen hirdetmény „Érintéses fizetés- Általános tájékoztató”
fejezete tartalmazza.
A kumulált mobiltárca limit a napi vásárlási limiten kívül értelmezett limittípus, melynek mértéke ügyfél által nem módosítható.
A napi limit mértékétől függetlenül a bankkártya használat során alkalmanként felvehető maximális készpénz-mennyiségét és gyakoriságát a kártyát elfogadó hitelintézet korlátozhatja.
Mobiltárca funkció - fizetés digitális bankkártyával:
A digitalizálás, illetve a digitális bankkártyával végrehajtható valamennyi művelet díjmentes.
A bankkártyák megújítása:
2018. február 13-tól az üzleti bankkártyák megújítása, a hibás és tiltott kártyák pótlása érintőkártyára történik.
A K&H Visa üzleti érintőkártyák és a K&H Visa üzleti arany érintőkártyák megújítása, idő előtti megújítása, hibás és tiltott kártya pótlása K&H Mastercard üzleti bankkártyára történik, illetve a Bank megkezdi a még érvényben lévő, le nem
járó bankkártyák előre hozott cseréjét is.
A K&H vállalkozói Maestro érintőkártya (egyenleglekérdezés lehetőség nélkül) megújítása, idő előtti megújítása, hibás és tiltott kártya pótlása K&H vállalkozói Mastercard alap bankkártyára történik, illetve a Bank megkezdi a még érvényben
lévő, le nem járó bankkártyák előre hozott cseréjét is.
A K&H vállalkozói Maestro érintőkártya (egyenleglekérdezés lehetőséggel) megújítása, idő előtti megújítása, hibás és tiltott kártya pótlása K&H vállalkozói Mastercard egyenlegközlő bankkártyára történik, illetve a Bank megkezdi a még
érvényben lévő, le nem járó bankkártyák előre hozott cseréjét is.
Készpénzfelvétel külföldön ATM-ből EGT tagállamban (EUR):
A Bank a hivatalos EGT tagállami besorolást veszi alapul, melyhez Magyország mellett az alábbi országok tartoznak: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Finnország,
Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Románia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
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8.3 A K&H ÜZLETI BETÉTI BANKKÁRTYÁK HASZNÁLATI KÖRE
Tranzakció típusok
Vásárlás kereskedelmi
elfogadóhelyen

K&H vállalkozói Maestro bankkártya (egyenleglekérdezési lehetőség nélkül)
K&H vállalkozói Maestro érintőkártya (egyenleglekérdezési lehetőség nélkül)
K&H vállalkozói Mastercard alap bankkártya (egyenleg lek. nélkül)
Belföldön és külföldön: edc / Maestro logoval ellátott kereskedelmi elfogadóhelyeken.
Elektronikus (POS terminál) elfogadói környezetben és Interneten használható.

Érintéses fizetés esetén1: edc / Maestro és érintéses elfogadásra utaló logoval ellátott kereskedelmi elfogadóhelyeken.

Vásárlás Interneten

A termék belföldi és nemzetközi Internetes környezetben egyaránt használható.

Vásárlás ATM-en

A szolgáltatást felajánló ATM-en (pl. mobiltelefon-egyenlegfeltöltés, szolgáltatói számlabefizetés).

Szerencsejáték

A Bank üzleti döntése alapján a termék nem használható szerencsejátékra.

Készpénzfelvétel

Belföldön és külföldön: Maestro logoval ellátott automatákban, pénzintézetek pénztáraiban, postahivatalokban.

Készpénzbefizetés K&H
ATM-en

Belföldön: A Bank logo-jával ellátott automatákban, amelyek ezt a funkciót felajánlják. Külföldön: A szolgáltatás nem érhető el.

Egyenleglekérdezés
PIN kód változtatása
1

Nem megengedett művelet.

Belföldön: K&H ATM-ekben, melyek ezt a funkciót felajánlják. Külföldön: A szolgáltatás
nem érhető el.
Az egyenleg mindig forintban értendő, devizaszámla esetén az átváltáshoz használt
árfolyam K&H deviza I. közép.

Kizárólag belföldön azon K&H ATM-en, amely a szolgáltatást felajánlja.

Digitális bankkártyával is elérhető funkció.

Tranzakció típusok

K&H Visa üzleti bankkártya / K&H Visa üzleti érintőkártya
K&H Visa üzleti arany bankkártya / K&H Visa üzleti arany érintőkártya
Belföldön és külföldön: Visa logoval ellátott kereskedelmi elfogadóhelyeken.

Vásárlás kereskedelmi
elfogadóhelyen

1

K&H vállalkozói Maestro bankkártya (egyenleglekérdezési lehetősséggel)
K&H vállalkozói Maestro érintőkártya (egyenleglekérdezési lehetősséggel)
K&H vállalkozói Mastercard egyenlegközlő kártya

K&H Mastercard üzleti bankkártya / K&H Mastercard üzleti érintőkártya
Belföldön és külföldön: Mastercard logoval ellátott kereskedelmi elfogadóhelyeken.

Elektronikus (POS terminál) és papíralapú (imprinter) elfogadói környezeten, Interneten valamint levélben/ telefonon történő megrendelésre (MO/TO).
Érintéses fizetés esetén1: Visa és érintéses elfogadásra utaló logoval ellátott kereskedelmi Érintéses fizetés esetén1: Mastercard és érintéses elfogadásra utaló logoval ellátott
elfogadóhelyeken.
kereskedelmi elfogadóhelyeken.

Vásárlás Interneten

A termék belföldi és nemzetközi Internetes környezetben egyaránt használható.

Vásárlás ATM-en

A szolgáltatást felajánló ATM-en (pl. mobiltelefon-egyenlegfeltöltés, szolgáltatói számlabefizetés).

Szerencsejáték
Készpénzfelvétel

A termék nem használható szerencsejátékra.
Belföldön: Visa és/vagy PLUS logoval ellátott automatákban, pénzintézetek pénztáraiban,
postahivatalokban.
Külföldön: Visa és/vagy PLUS logoval ellátott automatákban, bankfiókokban.

Készpénzbefizetés K&H
ATM-en

Belföldön: A Bank logo-jával ellátott automatákban, amelyek ezt a funkciót felajánlják.
Külföldön: A szolgáltatás nem érhető el.

Egyenleglekérdezés

Nem megengedett művelet.

PIN kód változtatása

Kizárólag belföldön azon K&H ATM-en, amely a szolgáltatást felajánlja.

Digitális bankkártyával is elérhető funkció.

Belföldön: Mastercard logoval ellátott automatákban, pénzintézetek pénztáraiban,
postahivatalokban.
Külföldön: Mastercard logoval ellátott automatákban, bankfiókokban.
Belföldön: A Bank logo-jával ellátott automatákban, amelyek ezt a funkciót felajánlják. A
szolgáltatás hitelkártyával nem vehető igénybe.
Külföldön: A szolgáltatás nem érhető el.
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