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„hirdetmény vállalati ügyfelek részére” - módosítás
Közzététel dátuma: 2020. december 31.
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. március 1-i hatállyal módosul az alábbi indok szerint:
A forintbakjegyek és -érmék címletváltásával és átváltásával kapcsolatos jogszabály változása, valamint a Bank automatizált bankfiókjai esetén fenti szolgáltatások Magyar Posta
közreműködésével való nyújtása.
Módosuló rendelkezés(ek):

IV. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TRANZAKCIÓKKAL, SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATBAN


Amennyiben a Bank valamely pénztára nem tudja a kifizetendő devizaszámla követelést az Ügyfél által igényelt valutanemben maradéktalanul kifizetni (kis vagy töredék összeg miatt), a
fennmaradó összeget – az ügyfél kérésére – a Bank a tárgynapon jegyzett és a tranzakció végrehajtásakor érvényes valuta közép árfolyamon átváltva, forintban fizeti ki.



Két valuta közötti konverziós átváltás esetén, a fennmaradó összeg valuta középárfolyamon átváltva, forintban kerül kifizetésre.



A Bank pénztárainál lebonyolítani kívánt készpénz kifizetési művelet esetén az Ügyféltérben kifüggesztett összeghatár feletti készpénzfelvételi szándékot a bankfiókban személyesen vagy
a K&H TeleCenter-en keresztül, két banküzemi nappal a kiszolgálást megelőzően kell bejelenteni. Értékhatár feletti azonnali, vagy a bejelentési határidő előtti készpénzfelvétel esetén – a
Hirdetményben meghatározott más díjtételektől függetlenül – az azonnali pénztári kifizetés díja felszámításra kerül.



A Bank a valuta érmék közül kizárólag az EUR 1-es és 2-es címletű érméket fogadja el, illetve ezeken vállal valuta érme kifizetést.



Angol font (GBP) bankjegyek közül a Bank kizárólag az England (Anglia), Norhern Ireland (Észak-Írország), Scotland (Skócia) kibocsátású bankjegyeket fogadja el.



Összeghatártól függetlenül az egyes valutanemekben történő kifizetést a Bank abban az esetben garantálja, amennyiben az Ügyfél valuta-felvételi szándékát 2 banküzemi nappal a
kiszolgálást megelőzően bejelenti. A bankfiókok az előzetes bejelentés elmulasztása esetén valutában történő kifizetést az aktuális készletük erejéig teljesítenek.



Amennyiben forint készpénzbefizetés esetén a bankjegyek darabszáma 1.000 fölött, míg az érmék darabszáma 500 fölött van, a Bank automatikusan a „Nagy mennyiségű készpénz befizetés”
hirdetményi díjait alkalmazza. Amennyiben valuta befizetés esetén a bankjegyek száma meghaladja az 500 db-ot, a Bank automatikusan a „Nagy mennyiségű készpénz befizetés”
hirdetményi díjait alkalmazza. Amennyiben forint esetében a befizetés bankjegyet és érmét is tartalmaz, és vagy az érmék, vagy a bankjegyek összdarabszáma a megadott limitet átlépi, a
Bank mind az érmékre, mind a bankjegyekre a Hirdetményben szereplő „nagy mennyiségű készpénz befizetés” díját számolja el.



Nagy összegű készpénz be- és kifizetésnek minősül az 30 millió forint, illetve az ennek megfelelő összegű valuta, illetve az ezt meghaladó összeg Ügyfél általi, egy banki munkanapon
történő egy vagy több pénztári tranzakció során történő be- vagy kifizetése, ideértve a valutaváltást, címletváltást is. Valuta tranzakciók esetén a nagy összegű készpénz be- és kifizetésnek
minősülés szempontjából irányadó értékhatár megállapítása során az átszámítás a Bank által a tranzakció bejelentésének napján meghirdetett deviza I. középárfolyamon történik. A Bank
70 millió forint, illetve az ennek megfelelő összegű valuta felett nem fogad be nagy összegű készpénz befizetést, illetve készpénz kifizetést, valutaváltást, címletváltást nem teljesít.



Valuta érme és forgalomból bevonás alatt álló valuta bankjegy elfogadásakor a Bank diszázsiót alkalmaz. Angol font (GBP) és svéd korona (SEK) bankjegyek forgalomból bevonás alatt álló
címleteit a Bank nem veszi át sem valutaváltás, sem címletváltás, sem befizetés esetén.



A szolgáltatásra vonatkozó kockázat megváltozására tekintettel, ahhoz igazodva a Bank a valuták szennyezett, sérült, hiányos bankjegyeit nem veszi át sem valutaváltás, sem címletváltás,
sem befizetés esetén.

Public
Public


A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forintbankjegyeket és forintérméket – azok névértékével egyező összegben – címletváltás
keretében átváltja más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére, illetve átváltás keretében – azok névértékével egyező összegben – átváltja azonos címletű, forgalomképes
forintbankjegyre vagy forintérmére, amennyiben azok valódisága és névértéke az átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható. A Bank a címletváltásért a Hirdetményben szereplő
díjat számítja fel. A Bank a címletváltás szolgáltatást a pénztárral rendelkező bankfiókjaiban, a pénztári órák alatt, kizárólag a K&H Banknál fizetési számlával vagy egyéb banki termékkel,
szolgáltatással rendelkező ügyfelei részére nyújtja. Automatizált bankfiók esetén a címleváltás és átváltás szolgáltatás a Magyar Posta közreműködésével a bankfiókhoz legközelebb eső, a
bankfiókban kifüggesztett hirdetményben megjelölt postahivatalban vehető igénybe.
Hiányos forintbankjegy azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre illetve hiányos forintérme azonos címletű, forgalomképes forintérmére történő átváltásának, a Számlatulajdonos
fizetési számlájára történő befizetésének, illetve címletváltás kertében más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére történő átvételének további feltétele, hogy a
forintbankjegy felénél nagyobb részét benyújtsák. A több - esetlegesen összeragasztott - darabból álló hiányos forintbankjegyet a Bank átváltás, illetve címletváltás keretében abban az
esetben váltja át, ha az egyes részekről az átvételkor megállapítható hogy minden kétséget kizáróan azonos bankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegy felénél
nagyobb részét kiteszik.
A Bank nem végez átváltást, címletváltást abban az esetben, amennyiben a forint-fizetőeszköz valódisága, névértéke az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, illetve a megcsonkított
(pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérme esetén.
Amennyiben a forint-fizetőeszköz átválthatósága az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, a Bank a forintbankjegyet, vagy forintérmét jegyzőkönyv felvétele mellett, utólagos
elszámolásra veszi át. A Bank a szándékosan megcsonkított (átlyukasztott, félbevágott, esztergált) forintérméket utólagos elszámolásra sem veszi át.
A Bank a pénztárral rendelkező bankfiókjaiban, a pénztári órák alatt a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegyek és forintérmék átváltását (azonos címletű, forgalomképes
forintbankjegyre és forintérmékre történő cseréjét, valamint fizetésül való elfogadását) a pénztárral rendelkező bankfiókjaiban, a pénztári órák alatt, korlátozások és feltételek nélkül,
díjmentesen végzi, míg a címletváltási műveletekért a Hirdetményben szereplő díjat számítja fel. Automatizált bankfiók esetén a címleváltás és átváltás szolgáltatás a Magyar Posta
közreműködésével a bankfiókhoz legközelebb eső, a bankfiókban kifüggesztett hirdetményben megjelölt postahivatalban vehető igénybe, a Magyar Posta díjszabása szerint.
A Bank az ügyfelektől térítésmentesen, átvételi elismervény ellenében átveszi azokat a hiányos, forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg a teljes bankjegy felületének 50%-át,
majd ezeket bevonás és megsemmisítés céljából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére továbbítja.
A Bank a fenti műveletek végzését nem köti más banki termék igénybevételéhez.



A Bank az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig azonos címletű, fogalomképes forintbankjegyre, a forgalomból
bevont forintérméket a bevonás napjától számított 1 évig azonos címletű, forgalomképes forintérmére korlátozások és feltételek nélkül díjmentesen átváltja. A Bank az előzőekben
meghatározott határidőn belül a forgalomból bevont bankjegyek és érmék átváltását – ideértve a Számlatulajdonos fizetési számlájára történő befizetést – a pénztárral rendelkező
bankfiókjaiban, a pénztári órák alatt nyújtja. A forgalomképtelen forintbankjegyek átváltását a Bank a készpénzbefizetésre alkalmas ATM berendezésein keresztül lebonyolított befizetésként
valamennyi bankfiókjában biztosítja.



Hamisgyanús bankjegyek, érmék (forint és valuta) esetében a Bank azokat átvételi elismervény ellenében, ellenérték elszámolása nélkül bevonja és további szakértői vizsgálat céljából az
MNB részére továbbítja.



A Bank forintbankjegyek és forintérmék címletváltását, átváltását, bevonását érintő műveleteket a teljes fiókhálózatában, a pénztári órák alatt, a hatályos vonatkozó jogszabályok (19/2019.
(V. 13.) MNB rendelet és a 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet, illetve az MNB-ről szóló 2011. évi CCVIII. törvény) alapján végzi. 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.

Budapest, 2020. december 31.

K&H Bank Zrt.

