Hirdetmény vállalati ügyfelek részére

Public

„hirdetmény vállalati ügyfelek
részére” - módosítás
Közzététel dátuma: 2022. május 1.
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 2022. július 1-i hatállyal módosul az alábbi indok szerint:
A Bank a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 3.3.1.
pontja, szerint az alábbi indokok alapján módosítja a jelen Hirdetményét:
•
A kulcsolt faxon történő átutalási megbízás benyújtásának lehetősége a Banknál megszűnt. A
továbbiakban csak a zsákos készpénzkifizetés szolgáltatásra vonatkozó megbízások kerülnek kulcsolt
formában benyújtásra, ami indokolttá tette, hogy a „Megbízások benyújtása a Bankhoz kulcsolt telefaxon
keresztül” szolgáltatás módosított megnevezéssel: „Kulcsolt zsákos készpénzkifizetés megbízás” a „3.3
FIZETÉSI FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK” helyett a „3.1
KÉSZPÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB DÍJAK” alá kerüljön.,
•
új eszköz paraméterek a K&H mobilbank alkalmazásban.
Módosuló rendelkezés(ek):

I.

BANKI SZOLGÁLTATÁSAINK

3. SZÁMLAVEZETÉSHEZ ÉS PÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
3.1. KÉSZPÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB DÍJAK
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Készpénzfelvételi utalvány tömb díja
Azonnali pénztári készpénzkifizetés díja a készpénz kifizetési díjon felül 2
Előre bejelentett forint készpénzfelvétel elmulasztása *
Előre bejelentett valuta készpénzfelvétel elmulasztása *
Kulcsolt zsákos készpénzkifizetés megbízás (külön szerződés szükséges)
Zsákos készpénzbefizetés**
− forint bankjegyek
− forint érmék
− valuta bankjegyek/ valuta érmék
Automata Bedobó Trezor használata (a zsákos készpénzbefizetés díját a Bank
felszámítja)
zsákos készpénzbefizetés (Automata Bedobó Trezoron keresztül)
− forint bankjegyek
−

forint érmék

−

valuta bankjegyek/ valuta érmék

−
−

azonosító eszköz (kártya) adminisztrációs díja***
napi bedobható zsák darabszám túllépés

−

egy tasakba csomagolt bankjegy/érme mennyiség túllépése

Központi Kihelyezett Feldolgozó és Értéktárba (KKFÉ) értékszállítóval történő
zsákos készpénzbefizetés ****
− forint bankjegyek

592 Ft / tömb
0,80%, min. 7 902 Ft
0,11%, min. 7 392 Ft
0,58%, min. 7 392 Ft
9 564 Ft / hó
0,17%, + 946 Ft / zsák
3%, + 592 Ft / zsák
0,40%, + 2 958 Ft / zsák
449 Ft / alkalom
akció: díjmentes visszavonásig
0,17%, + 921 Ft / zsák
akció: 0,12% + 225 Ft / zsák
visszavonásig
2,92%, +575 Ft / zsák
akció: 1,24% + 449 Ft / zsák
visszavonásig
0,39%, + 2 877 Ft / zsák
akció: 0,39% + 449 Ft / zsák
visszavonásig
730 Ft / eszköz
1 123 Ft /zsák
akció: díjmentes visszavonásig
1 123 Ft /zsák
akció: díjmentes visszavonásig

0,08%

Public
−
−
•

analitikus riport a tárgynapi befizetésekről *****
− rendszeres (befizetésenként)
−

•

•

•
•

eseti

Nagy mennyiségű készpénz befizetés
− forint bankjegyek
− forint érmék
− valuta bankjegyek
Címletváltás / átváltás ********
− valuta bankjegyek és érmék (részösszegű beváltása esetén is)
− átadott forint bankjegyek esetén ******
−
−

•
•

forint érmék
valuta bankjegyek/ valuta érmék

átadott forint érmék esetén ******
forgalomból bevont forint fizetőeszközök átváltás díja

Egyes és kettes címletű EUR érmék befizetése számlára (diszázsió)
Sérült forint bankjegyek elfogadása
− a benyújtott bankjegy nagyobb, mint az eredeti 50%-a
− a benyújtott bankjegy azonos méretű vagy kisebb, mint az eredeti 50%-a
Forgalomból bevont valuta bankjegyek elfogadása (diszázsió)
Valutaváltás

0,77%
0,21%
2 245 Ft / hó
akció: díjmentes visszavonásig
561 Ft / nap
0,26%, + 2 012 Ft / alkalom
3,59%, + 592 Ft / alkalom
0,43%, + 2 958 Ft / alkalom
1,19%, min. 592 Ft
kifizetésre kerülő bankjegy névérték 3%-a
kifizetésre kerülő érme névérték 10%-a
névérték 10%-a

díjmentes
28,06%
díjmentes
a Bank térítés nélkül bevonja
28,06%
díjmentes

3.2. POSTAI FIZETÉSEK*******
•
•
•

Postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú analitika)
Postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus analitika)
Postai kifizetési utalvány (kifizetés) elektronikus megbízások

0,17% banki jutalék + postai jutalék
0,11% banki jutalék + postai jutalék
0,39 % banki jutalék + postai jutalék

Postai jutalékok: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/hirdetmenyek
*
A bejelentett és fel nem vett (rész) összegre számítva
**
2019.04.30-a előtt kötött KKFÉ-be történő beszállításos zsákos befizetésre irányadó díjtétel
***
Felszámításra kerül a 4. átadott azonosító eszköztől és az azonosító eszköz (kártya) pótlása esetén.
****
2019.05.01-től megkötött szerződések esetén
*****
Automata Bedobó Trezoron keresztüli és Központi Kihelyezett Feldolgozó és Értéktárba (KKFÉ) értékszállítóval történő zsákos készpénz befizetés esetén
******
A Bank a valódi és forgalomképes forint bankjegyeken és érméken kívül törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forint bankjegyeket, és
érméket váltja át más címletű, forgalomképes 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.
******* A Posta a jutalékot (tételdíjat) az Ügyfél által igényelt információtól függően számítja fel. A postai jutalékokat illetően a számlavezető fiók adhat bővebb
információt.
A Postahelyen történő készpénzkifizetés, Postahelyen történő készpénzbefizetés Pénzforgalmi Betétkönyvvel, valamint Postahelyen történő
készpénzkifizetés Pénzforgalmi Betétkönyvvel szolgáltatást 2013. január 5-étől, a Postai kifizetési utalvány (kifizetés) papíralapú megbízások szolgáltatást
2016. november 2-től a Bank nem nyújtja, ezen időponttól a Bank postai kifizetés utalvány indítására papíralapú megbízást nem fogad be.
******** Bank a címletváltás szolgáltatást kizárólag a K&H Banknál fizetési számlával vagy egyéb banki termékkel, szolgáltatással rendelkező ügyfelei részére nyújtja.

3.3. FIZETÉSI FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Jövőbeli (akár másnapi) teljesítésre átvett papír alapú deviza átutalási
megbízás fogadása
IBAN/BIC hibás deviza átutalások díja 4
Bank által még nem teljesített
− jövőbeli (akár másnapi) teljesítésre átvett átutalási megbízások
törlése 5
− Tárgynapra átvett átutalási megbízás törlése egyedi megállapodás
alapján 5
Forint fizetés visszavonása első alkalommal 16
Fizetési megbízás átvétele beadási határidőn túl (Vállalati
Ügyfélszolgálaton át benyújtva) 6
Sorkezelési díj*
MT 101-es SWIFT üzenet fogadása
Ügyfél kérésére Bank által kiállított fizetési megbízás
Megbízások benyújtása a Bankhoz kulcsolt telefaxon keresztül (külön
szerződés szükséges)****
Bankári levelezés pontatlan megbízás miatt
Belföldi váltó kezelési költség csak beszedés esetén (egyszeri)
Forint fizetések utólagos nyomon követése (Ügyfél kérésére)
− 90 napnál nem régebbi átutalás (terhelés és/vagy jóváírás) 17
− 90 napnál régebbi, archivált fizetési adatok nyomon követése
Deviza fizetések utólagos nyomon követése (Ügyfél kérésére) - deviza
átutalás (terhelés és/vagy jóváírás) 18
Tranzit (a Bankon átmenő) deviza átutalások kezelése (az átutalás
összegének terhére)
Belföldi Cash Pool szolgáltatás egyszeri díja

1 154 Ft / tétel
a partnerbank által ténylegesen felszámított díj
díjmentes
11 541 Ft / tétel
5 770 Ft
11 541 Ft / tétel
42 Ft / nap / tétel
díjmentes
1 775 Ft / megbízás
9 564 Ft / hó
1 343 Ft / levél
17 743 Ft / váltó
6 718 Ft / tétel
13 432 Ft / tétel
90 EUR / tétel
0,17%, min. 5 613 Ft
66 981 Ft

Public
•
•
•
•
•

Belföldi Cash pool szolgáltatás havi díj
On-line cégkivonat díj
Adminisztrációs díj 7
Értesítési díj 8
Vám- és Pénzügyőrség (NAV) felé indított forint átutalásról elektronikus
üzenet küldése

•

Másodlagos számlaazonosító regisztrációja***

7 991 Ft / hó / számla
4 104 Ft
592 Ft / alkalom
237 Ft / tétel
díjmentes
2 171 Ft / azonosító
akció: díjmentes visszavonásig

3.4. SZÁMLAKIVONAT, BANKINFORMÁCIÓ, IGAZOLÁS
•
•
•
•
•
•

•

•

Számlakivonat papíron
Számlakivonat elektronikusan
Számlakivonat (SWIFT MT940)
Számlakivonat (SWIFT MT941/ MT942)
SWIFT üzenet másolata
Számlakivonat nyomtatás ügyfél külön kérésére **
− 14 naptári napnál nem régebbi
− 14 napnál régebbi
Bankinformáció (az esetlegesen felmerülő külföldi információs / banki
költségeket a Bank áthárítja)
− sztenderd szöveg felhasználásával
− egyedi szövegezést igénylő bankinformáció kezelési díja
Árfolyamigazolás (eseti kérésnél)
− napi
− egy hétnél hosszabb időszakra vonatkozó
− napi rendszerességű (megállapodás alapján, folyamatosan)

postaköltség9
díjmentes
52 EUR / hó / számla
52 EUR / hó / számla
10 EUR / tétel
633 Ft / számla / kivonat
2 733 Ft / számla / kivonat

8 647 Ft
17 323 Ft
674 Ft / levél
3 360 Ft / levél
6 718 Ft / hó

*
Fedezetlenség esetén sorba állított beszedésekre és átutalásokra, a sorból való kikerülés napján a sorban töltött napokra kerül felszámításra
** Számlakivonat alatt értendő: minden kivonat, betétértesítő, forgalmi kimutatás, postai jóváírás részletező.
*** A Bank a másodlagos számla azonosító törléséért és hosszabbításáért nem számol fel díjat.
**** A Bank 2021. október 11-től nem köt új szerződést az átutalási megbízások kulcsolt telefaxon keresztül történő benyújtása szolgáltatásra, annak értékesítését
megszünteti.

Public

SZOLGÁLTATÁSOK

III.

5. K&H MOBILBANK (MOBILTELEFONOS APPLIKÁCIÓ ALAPÚ ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁS )
I. Szolgáltatás igénybevételének feltétele:
•

K&H vállalkozói e-bank

II. K&H mobilbankban elérhető funkciók:
Szolgáltatások (végrehajtható műveletek)
konverzió nélküli belföldi forint átutalások / átvezetések, ideértve az azonnali forint
átutalást is
•
mobiltelefon egyenlegfeltöltés (Yettel, T-mobile, Vodafone)
•
devizaátvezetés saját számlák között
•
postai számlabefizetési megbízás és készpénzátutalási megbízás (fehér/sárga csekk)
•
rendszeres átutalási megbízások megadása és kezelése
Átutalás
•
megbízások státuszának lekérdezése, értéknapos átutalások törlése, korábban
rögzített megbízások aláírása
•
számlainformációk lekérdezése (egyenleg, történet),
•
másodlagos számlaazonosító bejelentése2, törlése, éves adategyeztetés
•
postaláda: üzenetek küldése és fogadása közvetlenül a mobilbankból (azonosítással
elérhető funkció)
• bankkártya műveletek (kártyák lekérdezése, limitmódosítás, kártyaaktiválás, kártyatiltás
Bankkártya
és pótlás, kártyafelfüggesztés és feloldás, internetes biztonsági kód szolgáltatás
módosítása, PIN kód digitális lekérdezése)
•
fizikai bankkártyák digitalizálása, Android operációs rendszer esetén Google Pay
szolgáltatásba, iOS operációs rendszeren működő mobileszköz esetén Apple Pay
szolgáltatásba, vagy egyéb elektronikus eszközön futó mobiltárcába 1
Apple Pay / Google Pay
•
fizetés digitális bankkártyával fizikai POS termináloknál a mobilkészülék segítségével 1
•
alapértelmezett bankkártya kiválasztása (beállítás gyorsfizetéshez)
•
digitális bankkártya törlése
1
Ez a funkció kizárólag internetkapcsolattal vehető igénybe.

Pénzügyi művelet

•

Egyéni vállalkozó Számlatulajdonos esetén másodlagos számlaazonosító bejelentését kizárólag a Számlatulajdonos
kezdeményezheti
2

Publikus, mindenki számára elérhető funkciók:
•
fiók -, ATM és széfkereső
•
K&H Bank kapcsolati adatai
•
alkalmazás beállításai
•
visszajelzés küldése

III. Cégképviseleti joggal igényelhető szolgáltatások
•

Másodlagos számlaazonosító bejelentése, törlése, éves adategyeztetése

IV. Szolgáltatás elérhető:
•
•
•
•
•

a szolgáltatás az App Store-ban, illetőleg a Google Play-ben található mindenkori legfrissebb mobilbank verzió al a
szolgáltatás az App Store-ban, illetőleg a Google Play-ben található mindenkori legfrissebb mobilbank verzió
alkalmazásával használható
iPhone 5S és későbbi iPhone-készülékek, amelyek legalább iOS 11-es operációs rendszerrel rendelkeznek;
olyan Android operációs rendszerű okostelefonok, amelyeken legalább Android 5 Android 5.0 verziójú operációs
rendszer fut
2.16.9 vagy magasabb alkalmazásverzió esetén: iPhone 5S és későbbi iPhone-készülékek, amelyek legalább iOS
13-es operációs rendszerrel rendelkeznek
2.16.8 vagy alacsonyabb alkalmazásverzió esetén: iPhone 5S és későbbi iPhone-készülékek, amelyek legalább
iOS 11-es operációs rendszerrel rendelkeznek

A K&H mobilbankban elérhető Google Pay funkció igénybevételéhez szükséges eszközparaméterek:
•
•

a mobileszköz operációs rendszere: Minimum: Android 5
a mobileszköz egyéb feltétele: NFC (Near Field Communication) kommunikációs képesség

V. Ujjlenyomattal történő azonosításhoz szükséges eszközök paraméterei:
•
•

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

VI. A szolgáltatás aktiválása:
•
•

letöltött alkalmazásban, a mobiltelefonon felhasználónév és jelszó, vagy K&H énazonosító és ePIN kód
használatával, vagy K&H vállalkozói e-bankon keresztül a beállítások/ azonosító eszközök kezelése menüpontban
az alkalmazás használata: használható mobilbank alkalmazásként, és/vagy mobil-token azonosító eszközként ebank belépésre és tranzakció aláírásra. A vonatkozó díj a használat módjától függ.

VII. Limitkezelés
Lásd K&H vállalkozói e-bank szolgáltatás leírásánál

Budapest, 2022. május 1.
K&H Bank Zrt.

