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„hirdetmény vállalati ügyfelek
részére” - módosítás
Közzététel dátuma: 2019. július 24.
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):

A Bank módosítja
 a díjak infláció-követő módosításával kapcsolatos határidőt,
 a K&H start extra, K&H dinamikus extra és a K&H aktív extra számlacsomagok kondícióit.

Electra szolgáltatás használatát érintő változások.
Módosuló rendelkezés(ek):
A hirdetményi díj- és költségtételek számítási módja: – hatályba lépés időpontja 2019.szeptember 24.
A Hirdetmény díj- és költségtételei minden év április hónapban legfeljebb az adott tételek legutóbbi inflációs korrigálása
óta eltelt időszak összesített fogyasztói árindex (infláció) értékével módosulnak. Azon díjak esetén, ahol az adott év
áprilisában nem történt a fenti okból módosítás, a Banknak joga van a módosítást később érvényesíteni. 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.
A Bank a díjak jelen számítási módja tekintetében a 2009. július 29-i Hirdetményt tekinti első hirdetménynek.
II. Számlacsomag Szolgáltatásaink
1. Számlacsomagok
1.1 K&H start extra, K&H dinamikus extra, és K&H aktív extra számlacsomag –
hatályba lépés időpontja: 2019. szeptember 24.
K&H START EXTRA
SZÁMLACSOMAG19
CSOMAGDÍJ
CSOMAGDÍJ ÉLETBIZTOSÍTÁSSAL (ÉB) M1
ÉLETBIZTOSÍTÁS

845 Ft / hó
akció: 470 Ft / hó visszavonásig

K&H DINAMIKUS EXTRA
SZÁMLACSOMAG

K&H AKTÍV EXTRA
SZÁMLACSOMAG

5 260 Ft / hó
8 420 Ft / hó
akció: 3 585 Ft / hó visszavonásig akció: 6 745 Ft / hó visszavonásig

1 835 Ft / hó
6 250 Ft / hó
9 410 Ft / hó
akció: 1 460 Ft / hó visszavonásig akció: 4 575 Ft / hó visszavonásig akció: 7 735 Ft / hó visszavonásig
990 Ft / hó
990 Ft / hó
990 Ft / hó
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III. SZOLGÁLTATÁSOK
3. Electra – elektronikus banki szolgáltatás (Vállalati elektronikus csatorna) –
hatályba lépés időpontja 2019. szeptember 12
Az Electra csoportazonosítóval, rövid névvel és jelszóval védett elektronikus csatorna. A K&H Electra24 mobiltelefonos
applikáció alapú elektronikus banki szolgáltatás.
I. Szolgáltatás igénybevételének feltétele:

K&H pénzforgalmi bankszámla vagy K&H deviza bankszámla

A K&H Electra24 mobiltelefonos applikáció alapú elektronikus banki szolgáltatást webElectra elektronikus banki
szolgáltatással rendelkező ügyfelek ViCA (Virtuális Chipkártya alkalmazás) azonosítással rendelkező
felhasználói vehetik igénybe.
II. Alapszolgáltatás:

forintszámla terhére történő forint átutalás (HCT adattartalommal 2012.július 1-től)

devizaszámla terhére történő forint- és deviza-átutalás

forintszámla terhére VIBER átutalás

belföldi beszedési megbízás benyújtása

betétlekötés, betétfelmondás

napi bankszámlakivonat és árfolyam lekérdezés

aktuális számlaegyenleg és napi teljesített tranzakciók lekérdezése

banki információk (aktuális kamatok, banki kondíciók)

állandó átutalási megbízás

üzleti betéti bankkártya limit módosítása
III. Kiegészítő szolgáltatás:

csoportos átutalás

csoportos beszedés

postai kifizetési utalvány

postai készpénzátutalási megbízás adatainak átadása (OC31, OC32 postai értesítők)
IV. Szolgáltatás elérése:
Telefonvonalon vagy Internetes kommunikáción keresztül a telepítőkészlet - Bank honlapjáról való - letöltése és telepítése
után, vagy a web Electra és a K&H Electra24 mobiltelefonos applikáció alapú elektronikus banki szolgáltatás használatával
a nap 24 órájában.
V. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök paraméterei:
ajánlott minimális konfiguráció:

operációs rendszerek:

 Az operációs rendszereknél felsorolt rendszereknél javasolt minimális konfiguráció.
 Hayes kompatibilis soros porton működő külső vagy belső modem
 telefonvonal (lehet mellék is), ISDN vonal
 ADSL, szélessávú internetkapcsolat
 nyomtató (opcionális)
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

web Electra elérés esetén:

Windows operációs rendszeren: a fejlesztő által támogatott verziójú Google Chrome Internet Explorer és Mozilla
Firefox böngésző
K&H Electra24 mobiltelefonos applikáció alapú elektronikus banki szolgáltatás esetén:

iOS (min. 7.0) és Android (min. 4.0) operációs rendszerrel és interneteléréssel rendelkező készülék
ViCA (Virtuális Chipkártya alkalmazás) applikáció és K&H Electra24 mobiltelefonos applikáció alapú elektronikus banki
szolgáltatás telepítése:

Android operációs rendszer esetén: Play Áruház

iOS operációs rendszer esetén: App Store
VI. Azonosító eszközök:
Az Electra szolgáltatás USB token azonosítással vagy ViCA (Virtuális Chipkártya alkalmazás) azonosítás segítségével
érhető el. Telepített Electra szolgáltatás esetén megbízás USB token azonosítással, web Electra szolgáltatás esetén
kizárólag ViCA azonosítással hagyható jóvá.
VII. Elérhető szolgáltatások1:
1. Számla és tranzakció

Számla információk
Számlaegyenleg
Napi teljesített tranzakciók
Számlatörténet
Számlakivonatok
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Értesítők
Aktuális hitelek
Állandó megbízások lekérdezése
Tranzakció keresés

Átutalások
Új megbízás2
Módosítás

Betétlekötés
Új betétlekötés
Megbontás
Megszüntetés
2. Bankkártya

Limitmódosítás
3. Kártyaaktiválás
4. Valuta- és devizaárfolyamok lekérdezése
5. Törzsadatok kezelése

Sablonok kezelése

Partnertörzs kezelése

Hitelesítő tábla
6. Megbízások kezelése

Csomagok aláírása

Csomagok elküldése

Csomagok aláírásainak törlése

Csomagok törlése
7. Beállítások

Nyelv kiválasztása
VIII. K&H Electra24 mobiltelefonos applikáció alapú elektronikus banki szolgáltatás segítségével
elérhető szolgáltatások:
1. Számla és tranzakció

Számla információk
Számlaegyenleg
Számlatörténet
Tranzakció keresés
2. Megbízások kezelése

Csomagok aláírása3

Csomagok elküldése3

Csomagok aláírásainak törlése3
3. Beállítások

Nyelv kiválasztása
1
2

3

A funkciók használatának leírása a program Felhasználói kézikönyvében található.
Megadható átutalási megbízások fajtái: forint vagy deviza számláról indított átvezetés, utalás bankon belül és kívül; aznapi / határidős
átutalás; rendszeres – fix összegű átutalás (havi, negyedéves, féléves, éves,)
Sikertelen elektronikus azonosítású banki művelet esetén a K&H Electra24 mobiltelefonos applikáció hibaüzenetet küld.

Budapest, 2019. július 24.

K&H Bank Zrt.

