Hirdetmény vállalati ügyfelek részére

Public

„hirdetmény vállalati ügyfelek részére”
- módosítás
Közzététel dátuma: 2020. február 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 2020. április 6-ai hatállyal módosul az alábbi indok szerint:

A Bank a Vállalati Hirdetményét, a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokról szóló
ÁSZF 3.3.1. pontja szerint, az alábbi indokokkal módosítja:
1.

2.
3.



a Bank a tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó, illetve azt érintő jogszabályváltozásokon – az (EU)
2015/2366 Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv (PSD2), a vonatkozó szabályozástechnikai standardok
tekintetében azt kiegészítő, kötelezően alkalmazandó EU rendeletek (RTS-ek), és az ezek alapján módosult, a
pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009. évi LXXXV. törvény rendelkezésein, valamint a pénzforgalom
lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendeletnek az azonnali fizetési rendszer bevezetésére vonatkozó
módosított rendelkezésein – alapuló informatikai fejlesztései miatti banki beszerzési költségek emelkedésére
tekintettel, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítja a Hirdetményben meghatározott díj kondíciókat, amely a
számlacsomag díjakra és a számlavezetési díjakra vonatkozik, a tranzakciós díjakat nem érinti. Az érintett
számlacsomagok továbbra is tartalmaznak ingyenes tranzakciókat, amelyek a 2020. március 02-ától bevezetésre
kerülő azonnali átutalás díjmentes használatát is biztosítják,
valamint a Bank a fogyasztói árindex megváltozására tekintettel, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítja a
Hirdetményben meghatározott kondíciókat, ideértve a tranzakciós díjakat is,
módosulnak továbbá az EGT-n belüli határon átnyúló EUR és SEPA fizetések EUR-ban meghatározott díjainak
belföldi forint fizetési műveletek díjaihoz történő igazítása során alkalmazott árfolyam meghatározására és
alkalmazására vonatkozó rendelkezések.

a Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra Vonatkozó ÁSZF (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- És Pénzügyi
Lízing Ügyletek) 3.2.1 pontja szerint, az alábbi indokokkal módosítja:
1.
2.

a Bank a fogyasztói árindex megváltozására tekintettel, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítja a Hirdetményben
meghatározott kondíciókat,
Sürgősségi díj (akkreditív, okmányos inkasszó) kerül bevezetésre a 2020. április 6. után Ügyfél és Bank között
létrejött jogviszonyok esetén.

Módosuló rendelkezés(ek):

I.

BANKI SZOLGÁLTATÁSAINK

1. FORINT ÉS DEVIZA BANKSZÁMLÁK
1.1 BANKSZÁMLAVEZETÉS

 Bankszámlanyitás
 Forint számla havi számlavezetési díja (minden megkezdett naptári

7 308 Ft / számla / hó 2019

 Devizaszámla havi számlavezetési díj (minden megkezdett naptári

22 EUR / számla / hó 2019

díjmentes

hónapra) 19

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

 Számlacsomag módosítás (alacsonyabb csomagdíjú

10 895 Ft/alkalom 2019

számlacsomagra/számlára váltás esetén) *

1.2 FORINTBAN VÉGZETT BELFÖLDI MŰVELETEK FORINT ÉS DEVIZASZÁMLÁN
1.2.1

JÓVÁÍRÁSOK

 Készpénz (HUF) befizetés forintszámla javára
 Készpénz (HUF) befizetés devizaszámla javára

0,11%, min. 218 Ft 2019
díjmentes

Public
 Átutalás jóváírása (bankon belüli, GIRO, VIBER)

díjmentes

TERHELÉSEK

1.2.2

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



0,97%, min. 582 Ft 2019
0,74%, min. 277 Ft 2019

bankon belüli átutalás

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



0,41%, min. 589 Ft 2019
0,37%, min. 328 Ft
akció: 0,37%, min. 315 Ft visszavonásig 2019
0,39%. min. 474 Ft 2019
0,41%, min. 589 Ft 2019
0,41%, min. 589 Ft 2019

kimenő átutalás GIRO-n keresztül

 papíralapú eseti megbízás

0,44%, min. 628 Ft 2019
0,42%, min. 377 Ft
akció: 0,42%, min. 355 Ft
visszavonásig 2019

 elektronikus eseti megbízás
 K&H Cégvonalon keresztül indított eseti megbízás**

0,43%, min. 496 Ft 2019

 beszedés teljesítése

0,44%, min. 628 Ft 2019

 hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése


Devizaszámláról indított bankon kívüli sürgős forint átutalás**

0,44%, min. 628 Ft 2019
1,50%, min. 20 EUR
akció: 1,50%, min. 18 EUR
visszavonásig 2019

 Átvezetés az ügyfél saját forint és deviza számlái között


papíralapú eseti megbízás




elektronikus eseti megbízás
K&H Cégvonalon keresztül indított eseti megbízás**

370 Ft / tétel 2019
díjmentes
díjmentes

 Aznapi és határidős VIBER (papíralapú és elektronikus)





átutalás
tárgynap előtt benyújtott átutalás teljesítése tárgynapon
tárgynap előtt benyújtott átutalás módosítása ügyfél kérésére
fedezethiány miatt törölt tétel

0,64 min. 17 433 Ft, max. 185 220 Ft 2019
0,32%, min. 6 535 Ft, max. 65 369 Ft 2019
21 791 Ft 2019
21 791 Ft 2019

 Beszedés



papíralapú indítása
elektronikus indítása



felhatalmazó levél regisztrációs díja

555 Ft / tétel 2019
0,1%, min 110 Ft 2019
akció: díjmentes visszavonásig
632 Ft / tétel 2019

 Hatósági átutalás



papíralapú indítása
elektronikus indítása

555 Ft / tétel 2019
0,1%, min 110 Ft 2019
akció: díjmentes visszavonásig

*

A Bank az Ügyfél által benyújtott számlacsomag módosítási megbízását a benyújtást követő hónap első munkanapján hajtja végre.
** K&H Cégvonalon keresztül nem indítható deviza, nemzetközi forint és belföldi konverziós forint átvezetési, átutalási megbízás

CSAK FORINTSZÁMLA TERHÉRE MEGADHATÓ FORINT MEGBÍZÁSOK

1.2.3

 Rendszeres, állandó összegű forint átutalás
bankon belüli átutalás 1



442 Ft / tétel 2019
1



kimenő átutalás GIRO-n keresztül



papíralapú megbízás regisztrációs díja

496 Ft / tétel 2019
632 Ft / tétel 2019

 Csoportos megbízások (bankon belüli és bankon kívüli)


csoportos beszedés







indítása
jóváírása
terhelése
felhatalmazás papíralapú módosítása bankfiókban
csoportos átutalás indítása

0,03% + 33 Ft / tétel 2019
díjmentes
223 Ft / tétel 2019
632 Ft / tétel 2019
0,41%, min. 104 Ft / tétel 2019

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

0,05%

Public


a számla devizanemében



a számlától eltérő devizanemben

0,55% 2019
0,05%

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



ügyfél deviza számláiról indított átvezetés jóváírása (bankon belül)



bankon belüli, belföldi, bejövő deviza átutalás jóváírása

0,11%, min. 13 EUR max. 109 EUR

2019



EGT-n kívüli bármely devizanem, illetve EGT-n belüli EUR
devizanemtől eltérő deviza átutalás jóváírása

0,11%, min. 13 EUR max. 109 EUR

2019



EGT-n belüli nemzetközi EUR deviza átutalás jóváírása

0,05% akció: díjmentes visszavonásig

díjmentes**

Terhelések

1.3.2

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

0,71% 2019



a számla devizanemében

1,42% 2019



a számlától eltérő devizanemben

0,71% 2019

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



papíralapú megbízások



elektronikus megbízások



beszedés, átutalási végzés teljesítése

0,38%, min. 21 EUR
akció: 0,38%, min. 19 EUR visszavonásig 2019
0,35%, min. 17 EUR
akció: 0,35% , min. 14 EUR visszavonásig 2019
0,38%, min. 21 EUR
akció: 0,38%, min. 19 EUR visszavonásig 2019

 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

0,44% min. 1,89 EUR** 2019
0,4%, min. 23 EUR
akció: 0,4%, min. 21 EUR visszavonásig 2019

elektronikus megbízások (SHA vagy BEN költségviseléssel)


EGT-n belüli EUR devizanemben



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

o

0,42%, min.1,14 EUR
akció: 0,42% min. 1,07 EUR
visszavonásig** 2019
0,37%, min. 19 EUR
akció: 0,36% min. 17 EUR
visszavonásig 2019

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

1,5%, min. 20 EUR
akció: 1,5%, min. 18 EUR
visszavonásig 2019
1,58%, min. 21 EUR
akció: 1,58%, min. 19 EUR
visszavonásig 2019
az adott benyújtási csatornára vonatkozó díj mértéke
+ 23 EUR 2019



EGT-n belüli EUR devizanemben

1,5%, min. 20 EUR
akció: 1,5%, min. 18 EUR visszavonásig 2019



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

1,58%, min. 21 EUR
akció: 1,58%, min. 19 EUR visszavonásig 2019

papíralapú ügyfél forint vagy devizaszámlájára (konverzióval vagy
konverzió nélkül)
elektronikus ügyfél forint vagy devizaszámlájára (konverzióval vagy
konverzió nélkül)

371 Ft / tétel 2019

 Átvezetés



díjmentes

 Konverziós díj

0,0%

* A SEPA átutalás feltételeit a Hirdetmény "Általános rendelkezések tranzakciókkal, számlákkal kapcsolatban" pontja tartalmazza
**a módosított 924/2009/EK Rendeletnek történő megfelelés érdekében a díj hozzáigazításra került a megfelelő belföldi forintfizetésekért felszámított díjhoz.
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2.

SPECIÁLIS SZÁMLATÍPUSOKRA VONATKOZÓ DÍJAK
Az alábbi számlatípusok esetén a fel nem tüntetett díjak mértéke megegyezik a Hirdetmény 1. 3. és 4. pontjában a forint és deviza
bankszámlákra vonatkozó díjakkal.

2.1 K&H TÖRZSTŐKE LETÉTI FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA
 Havi számlavezetési díj



díjmentes
díjmentes
díjmentes

Készpénz befizetés
Átvezetés

2.2 K&H VAGYONI BIZTOSÍTÉK


díjmentes

Havi számlavezetési díj

2.3 K&H ELKÜLÖNÍTETT BANKSZÁMLA (PL. TB, TÁMOGATÁS, KÖZVETÍTŐI LETÉT)



1 471 Ft / hó 2019
6 EUR / hó

Havi számlavezetési díj (forintszámla)
Havi számlavezetési díj (devizaszámla)

2.4 K&H JOGI LETÉTI SZÁMLA (ÜGYVÉDI, KÖZJEGYZŐI, VÉGREHAJTÓI LETÉT) **



1 471 Ft / hó 2019
6 EUR / hó

Havi számlavezetési díj (forintszámla)
Havi számlavezetési díj (devizaszámla)

2.5 ALAPÍTVÁNYOK RÉSZÉRE VEZETETT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK****
 Havi számlavezetési díj (forintszámla) 19


Havi számlavezetési díj (devizaszámla)

1 471 Ft / hó 2019
2 179 Ft / hó 2019

19

2.6 K&H LETÉTI FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA - PÉNZBELI LETÉTEK



díjmentes
1,03 % 2019

Havi számlavezetési díj
Pénzbeli letétszámla egyszeri kezelési díja (fizetendő elhelyezéskor az
elhelyezett letétösszeg után)

2.7 K&H LETÉTI FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA – FEDEZETI, ÓVADÉKI


díjmentes

Havi számlavezetési díj

2.8 HARMADIK SZEMÉLY JAVÁRA ALAPÍTOTT ÓVADÉK (PL. KAVOSZ ÚTDÍJ
HITELPROGRAM)



1,03 % 2019

Óvadéki bankszámla egyszeri kezelési díja (fizetendő szerződéskötéskor az
óvadék összege után)
Átvezetés óvadéki bankszámláról ***

545 Ft / tétel 2019

2.9 K&H ÜZLETI MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA
Egy számlatulajdonosnak összesen 1 db K&H üzleti megtakarítási számla nyitható, amennyiben az ügyfél rendelkezik legalább egy
K&H forint pénzforgalmi bankszámlával vagy K&H vállalati devizaszámlával.


326 Ft/hó 2019
akció: díjmentes visszavonásig
1 000 000 Ft

Havi számlavezetési díj (forintszámla)


Minimum nyitóösszeg és minimum egyenleg
Megtakarítási számlán végezhető tranzakciók:
díjmentes

Átvezetés jóváírása az ügyfél saját forint és deviza számlái között

Átvezetés az ügyfél saját forint és deviza számlái között
370 Ft / tétel 2019
 papíralapú eseti megbízás
 elektronikus eseti megbízás
díjmentes
 K&H Cégvonalon keresztül indított eseti megbízás
díjmentes

Rendszeres, állandó összegű forint átutalás
 bankon belüli átvezetés saját számlára
442 Ft / tétel 2019
díjmentes

Betétlekötés, felmondás
Más tranzakció a számlán nem végezhető!
Szolgáltatói (közüzemi) díjak kiegyenlítésére szóló felhatalmazás nem adható a számlára, bankkártya, folyószámla hitel, Electra
vállalkozói Internet bank szolgáltatás nem vehető igénybe hozzá!
A betétszámlához kapcsolható K&H vállalkozói mobilinfo, K&H mobilbank, K&H vállalkozói e-bank és K&H e-posta szolgáltatás.
A számla kamatozása az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint történik.
*
**

K&H Cégvonalon keresztül nem indítható konverziós deviza átvezetési megbízás
A számlán végezhető szolgáltatások kondíciói megegyeznek a Hirdetmény 10 sz. mellékletében megjelöltekkel, az ott fel nem tüntetett szolgáltatások
kondíciói megegyeznek a Hirdetmény I. Banki szolgáltatások részében megjelöltekkel
*** Csak a 2015. november 20. után Ügyfél és Bank között létrejött jogviszonyok esetén alkalmazandó.
**** A fenti szolgáltatásra 2019. július 15-től nem köt új szerződést a Bank.

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
Előre bejelentett forint készpénzfelvétel elmulasztása *
Előre bejelentett valuta készpénzfelvétel elmulasztása *
Zsákos készpénzbefizetés**
 forint bankjegyek

2

545 Ft / tömb 2019
0,73%, min. 7 278 Ft 2019
0,1%, min. 6 809 Ft 2019
0,54%, min. 6 809 Ft 2019
0,16%, + 872 Ft / zsák 2019
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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
 forint érmék
 valuta bankjegyek/ valuta érmék
analitikus riport a tárgynapi befizetésekről *****
 rendszeres (befizetésenként)












2,76%, + 545 Ft / zsák 2019
0,37%, + 2 725 Ft / zsák 2019
414 Ft / alkalom 2019
akció: díjmentes visszavonásig
0,16%, + 848 Ft / zsák
akció: 0,11% + 207 Ft / zsák 2019
visszavonásig
2,69%, + 530 Ft / zsák
akció: 1,14% + 414 Ft / zsák
visszavonásig 2019
0,36%, + 2 650 Ft / zsák
akció: 0,36% + 414 Ft / zsák
visszavonásig 2019
672 Ft / eszköz 2019
1034 Ft /zsák 2019
akció: díjmentes visszavonásig
1034 Ft / zsák 2019
akció: díjmentes visszavonásig

0,07% 2019
0,71% 2019
0,20% 2019
2068 Ft / hó 2019
akció: díjmentes visszavonásig
517 Ft / nap 2019

eseti

Nagy mennyiségű készpénz befizetés
 forint bankjegyek
 forint érmék
 valuta bankjegyek

0,24%, + 1 853 Ft / alkalom 2019
3,31%, + 545 Ft / alkalom 2019
0,4%, + 2 725 Ft / alkalom 2019

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

1,1%, min. 545 Ft 2019
kifizetésre kerülő bankjegy névérték 3,1%-a
kifizetésre kerülő érme névérték 10,34%-a 2019
névérték 10,34%-a

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
Valuta befizetés utáni visszatérítés 3
 5-20 millió Ft
 20-100 millió Ft
 100-500 millió Ft
 500 millió Ft felett

2019

díjmentes
25,85% 2019
díjmentes
a Bank térítés nélkül bevonja
25,85% 2019
díjmentes
0,52% 2019
0,72% 2019
0,83% 2019
1,03% 2019

Valuta kifizetés utáni visszatérítés 3
 5-20 millió Ft
 20-100 millió Ft
 100-500 millió Ft
 500 millió Ft felett

0,52% 2019
0,72% 2019
0,83% 2019
1,03% 2019

3.2 POSTAI FIZETÉSEK*******




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

0,16% banki jutalék + postai jutalék 2019
0,10% banki jutalék + postai jutalék
0,36% banki jutalék + postai jutalék
2019

Postai jutalékok: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/hirdetmenyek
*
**
***
****
*****
******
*******

A bejelentett és fel nem vett (rész) összegre számítva
2019.12.31-e 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.

Public
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
GIRO napközbeni többszöri elszámolásban teljesített 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
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

1 063 Ft / tétel 2019
a partnerbank által ténylegesen felszámított díj
díjmentes
10 630 Ft / tétel 2019
5 315 Ft 2019
10 360 Ft / tétel 2019
39 Ft / nap / tétel 2019
díjmentes
1 635 Ft / megbízás 2019
8 809 Ft / hó 2019
1 237 Ft / levél 2019
16 343 Ft / váltó 2019
6 188 Ft / tétel 2019
12 372 Ft / tétel 2019
83 EUR / tétel 2019
0,16%, min. 5 170 Ft 2019
61 695 Ft 2019
7 360 Ft / hó / számla 2019
3 780 Ft 2019
545 Ft / alkalom 2019
218 Ft / tétel 2019
díjmentes

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
48 EUR / hó / számla 2019
48 EUR / hó / számla 2019
9 EUR / tétel
583 Ft / számla / kivonat 2019
2 517 Ft / számla / kivonat 2019

7 965 Ft 2019
15 956 Ft 2019
621 Ft / levél 2019
3 095 Ft / levél 2019
6 188 Ft / hó 2019

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.

Public


Igazolás
 könyvvizsgálat céljából











forint megbízások teljesítéséről (tárgy nap és 90 nap között) 15
deviza megbízások teljesítéséről
külön levélben 10
90 napnál régebbi adatokról
Sürgős *
Igazolás számla feletti rendelkezőkről (kivéve Electra rendelkezők)
Igazolás számla feletti rendelkezőkről - rendszerben történő beállításkor

15 825 Ft /
egy eredeti dokumentum 2019
1 808 Ft / tétel 2019
7 EUR / tétel
3 780 Ft / dokumentum 2019
7 550 Ft / dokumentum 2019
6 188 Ft / tétel 2019
1 813 Ft / dokumentum 2019
díjmentes
0,11%, min. 1 858 Ft 2019
0,62%, min. 1 237 Ft 2019

Fedezetigazolás
Saját forrás igazolása

3.5 TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁSOK



Telefonos információadás Vállalati Ügyfélszolgálaton, illetve K&H Cégvonalon
keresztül
Technikai segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásainkhoz
(Electra, K&H vállalkozói e-bank, K&H Mobilbank)

díjmentes
díjmentes

4. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
4.1 ELECTRA (MODEMES ELÉRÉSŰ VAGY INTERNET BEHÍVÁSÚ ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁS)







4.1.1



Telepítés*
Elektronikus pénzforgalmi szolgáltatás havi díja (web Electra esetén és az
Electra ügyfélprogramhoz csatlakozó első ügyfélnek)
Elektronikus pénzforgalmi szolgáltatás havi díja (azonos Electra
ügyfélprogramhoz csatlakozó minden további ügyfélnek)
Azonosító eszköz (token) adminisztrációs díja **
Felhasználó adminisztrációs díja
Újra visszatöltött számlakivonat

21 791 Ft 2019
6 527 Ft / hó 2019
3 268 Ft / hó 2019
9 261 Ft / eszköz 2019
1 090 Ft / alkalom 2019
2 179 Ft / számla / kivonat 2019

WEB ELECTRA+ MÁS BANKNÁL VEZETETT SZÁMLÁK KEZELÉSÉRE

web Electra+ modul havi díja
kimenő MT101 üzenet díja

54 EUR / hó 2019
0,28 EUR / üzenet 2019
akció: díjmentes visszavonásig

4.1.2
K&H ELECTRA24 (MOBILTELEFONOS APPLIKÁCIÓ ALAPÚ ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁS)
3 268 Ft / hó / ügyfél 2019
 szolgáltatás havi díja
4.2 K&H VÁLLALKOZÓI E-BANK (INTERNET ALAPÚ ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁS)11



Elektronikus pénzforgalmi szolgáltatás havi díja
Elektronikus hozzáférés díja

díjmentes
130 Ft / hó / felhasználó 2019

4.3 K&H MOBILBANK (MOBILTELEFONOS APPLIKÁCIÓ ALAPÚ ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁS)


Elektronikus hozzáférés díja***

219 Ft/ hó / felhasználó 2019
akció: díjmentes visszavonásig

4.4 K&H E-POSTA (INTERNET ALAPÚ ELEKTRONIKUS BANKI POSTALÁDA
SZOLGÁLTATÁS)




Havi díj
Archív dokumentum visszatöltési díja
Azonosító eszköz (token) adminisztrációs díja **

díjmentes
2 179 Ft / dokumentum 2019
9 261 Ft / eszköz 2019

4.5 K&H VÁLLALATI MOBILINFO




Havi díj
Üzenetenkénti díj ****
Részletes kimutatás díja (üzenetforgalom / Mobilinfo megbízások listázása adott

262 Ft / hó 2019
29 Ft / SMS üzenet 2019
1 090 Ft / kimutatás 2019

időszakra vonatkozóan)
*
Díjmentes, ha a telepítést az ügyfél végzi.
** Felszámításra kerül az azonosító eszköz (token) átadásakor (új igénylés és pótlás esetén is).
*** A Mobilbank elektronikus hozzáférés díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a cég vezető tisztségviselője saját maga, mint felhasználó
számára a mobilbank alkalmazást már aktiválta. Ezt követően a díj minden olyan felhasználóra vonatkozóan felszámításra kerül, aki az adott hónapban
legalább egyszer belépett a mobilbank alkalmazásba.
**** Mobilinfo szolgáltatás üzenetenkénti díja havonta, gyűjtötten kerül felszámításra

Public
5.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

5.1 SZÉFSZOLGÁLTATÁSOK
5.1.1 Bérleti díj a 2015. november 1-jét megelőzően kötött széfbérleti szerződések esetén
Kártérítési felelősségvállalás
felső határa

Bérleti díj, Ft/hó + áfa *

Esedékesség

„A“ méretű széf esetén

„B“ méretű széf esetén

„C“ méretű széf esetén

500.000,- Ft

1096 Ft 2019

1 197 Ft 2019

1 325 Ft 2019

szerződés szerint

1.000.000,- Ft

1 658 Ft

2019

2019

1 863 Ft 2019

szerződés szerint

2.000.000,- Ft

2 066 Ft 2019

2 243 Ft 2019

2 373 Ft 2019

szerződés szerint

5.000.000,- Ft

2019

2019

2019

szerződés szerint

7 428 Ft 2019

szerződés szerint

3 445 Ft

6 891 Ft 2019

10.000.000,- Ft

1 760 Ft

3 573 Ft

7 148 Ft 2019

3 699 Ft

A K&H Bank igény szerint lehetőséget nyújt a fenti összeghatárt meghaladó széfbérleti szerződés megkötésére is. Ilyen esetben a széf
méretétől függetlenül a 10.000.000,- Ft összeghatár fölötti minden 100.000,- Ft összeghatár-növekedés után a 10.000.000,- Ft-ra
vonatkozó díjon túl havi 107,- Ft 2019+ áfa díjnövekmény fizetendő.
Egyéb költségek: A széf kulcsának elvesztése, megrongálódása, illetve a széf feltörése miatt felmerült költségek a Bérlőt (illetőleg
örökösét, jogutódját) terhelik.
Mértéke: 10 895 Ft 2019+ áfa + az új kulcsok beszerzésével, a zár cseréjével kapcsolatos, a széffeltörést végző cég által kiszámlázott
költségek.
Felelős őrzés költségtérítése / Megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint őrzés költségtérítése: 543 Ft 2019+ áfa / hó**
K&H széfkulcs letétben: díjmentes

5.1.2. Bérleti díj a 2015. november 1-jét követően kötött széfbérleti szerződésekre vonatkozóan a Banknál
számlatermékkel nem rendelkező, vagy K&H Start+ számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére, továbbá
K&H Start extra számlacsomagot igénybevevő, vagy K&H Start extra számlacsomaggal rendelkező ügyfelek
részére.
Bérleti díj, Ft/hó + áfa *
Kártérítési felelősségvállalás
felső határa
„A“ méretű széf esetén „B“ méretű széf esetén „C“ méretű széf esetén

Esedékesség

500 000 Ft

5 494 Ft 2019

6 003 Ft 2019

6 647 Ft 2019

szerződés szerint

1 000 000 Ft

2019

2019

9 337 Ft 2019

szerződés szerint

8 311 Ft

8 825 Ft

2 000 000 Ft

10 358 Ft 2019

11 243 Ft 2019

11 893 Ft 2019

szerződés szerint

5 000 000 Ft

2019

2019

2019

szerződés szerint

37 218 Ft 2019

szerződés szerint

17 263 Ft

34 528 Ft 2019

10 000 000 Ft

17 901 Ft

35 810 Ft 2019

18 540 Ft

A K&H Bank igény szerint lehetőséget nyújt a fenti összeghatárt meghaladó széfbérleti szerződés megkötésére is. Ilyen esetben a széf
méretétől függetlenül a 10.000.000,- Ft összeghatár fölötti minden 100.000,- Ft összeghatár-növekedés után a 10.000.000,- Ft-ra
vonatkozó díjon túl havi 544,- Ft 2019+ áfa díjnövekmény fizetendő.
Egyéb költségek:

A széf kulcsának elvesztése, megrongálódása, illetve a széf feltörése miatt felmerült költségek a Bérlőt (illetőleg
örökösét, jogutódját) terhelik.
Mértéke: 10 915 Ft 2019+ áfa + az új kulcsok beszerzésével, a zár cseréjével kapcsolatos, a széffeltörést végző
cég által kiszámlázott költségek.

K&H széfkulcs letétben: díjmentes
Megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint őrzés költségtérítése: 1 090 Ft 2019+ áfa/hó**
Széfhasználati díj***: havonta az első 2 alkalommal 0 Ft; további alkalmak: 2 829 Ft 2019+ áfa /alkalom

Public
5.1.3. Bérleti díj a 2015. november 1-jét követően kötött széfbérleti szerződésekre vonatkozóan, a Banknál
bankszámlával, vagy a mindenkor hatályos, aktuális Hirdetmény szerinti, bármely vállalati számlacsomaggal
rendelkező ügyfelek részére, kivéve K&H Start+ számlacsomaggal, vagy K&H Start extra számlacsomaggal
rendelkező ügyfeleket****
Kártérítési felelősségvállalás
felső határa

Bérleti díj, Ft/hó + áfa *

Esedékesség

„A“ méretű széf esetén

„B“ méretű széf esetén

„C“ méretű széf esetén

500.000,- Ft

1096 Ft 2019

1 197 Ft 2019

1 325 Ft 2019

szerződés szerint

1.000.000,- Ft

1 658 Ft 2019

1 760 Ft 2019

1 863 Ft 2019

szerződés szerint

2.000.000,- Ft

2 066 Ft

2019

2 243 Ft

2019

2 373 Ft

2019

szerződés szerint

3 445 Ft

2019

3 573 Ft

2019

3 699 Ft

2019

szerződés szerint

7 428 Ft 2019

szerződés szerint

5.000.000,- Ft
10.000.000,- Ft

6 891 Ft 2019

7 148 Ft 2019

A K&H Bank igény szerint lehetőséget nyújt a fenti összeghatárt meghaladó széfbérleti szerződés megkötésére is. Ilyen esetben a széf
méretétől függetlenül a 10.000.000,- Ft összeghatár fölötti minden 100.000,- Ft összeghatár-növekedés után a 10.000.000,- Ft-ra
vonatkozó díjon túl havi 107,- Ft 2019+ áfa díjnövekmény fizetendő.
Egyéb költségek: A széf kulcsának elvesztése, megrongálódása, illetve a széf feltörése miatt felmerült költségek a Bérlőt (illetőleg
örökösét, jogutódját) terhelik.
Mértéke: 10 895 Ft 2019+ áfa + az új kulcsok beszerzésével, a zár cseréjével kapcsolatos, a széffeltörést végző cég által kiszámlázott
költségek.
Megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint őrzés költségtérítése: 543 Ft 2019 + áfa / hó**
K&H széfkulcs letétben: díjmentes

5.1.4 Széf mérettáblázat:
„A“ (kisméret)
„B“ (közepes méret)
„C“ (nagy méret)

– 100 mm magasságig
101 – 250 mm magasságig
251 –
mm magasságtól

5.1.5 Széfszámla
A széfszolgáltatás igénybevételekor a Bank K&H vállalati széfszámlát nyit.

Minimum nyitó összeg: széf ÁSZF szerint (legalább 3 havi széfbérleti díj)

A számla látra szóló kamata: 0%.

A K&H vállalati széfszámlára történő készpénzbefizetés: díjmentes.
A negatív egyenleg után fizetendő késedelmi kamat és a fentiekben fel nem tüntetett szolgáltatások kondíciói megegyeznek a mindenkor
hatályos, Vállalati ügyfelek részére szóló Hirdetményben foglaltakkal.
Az áfa mértéke 2012. január 1-jétől 27%.
Széf-feltörést követő Felelős őrzésbe / Megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti őrzésbe vétel esetén. Megkezdett naptári havonként esedékes.
*** A széfbérleti szerződés megkötésekor, valamint a széfbérleti szerződés megszűnésekor a széfhasználati díj 0 forint.
**** A Bank a feltételek fennállását a bérleti jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt jogosult vizsgálni. Amennyiben a vizsgálat eredményeképpen a
Bank a feltételek fennállásának hiányát állapítja meg, úgy jogosult haladéktalanul, az ügyfél egyidejű értesítése mellett a mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti
díjtételeket alkalmazni.
*
**

5.2 FELELŐS ŐRZÉS / MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL SZABÁLYAI SZERINTI ŐRZÉS
Felelős őrzés / Megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti őrzés díja
Átutalási megbízás őrzésben kezelt összegből
Pénztári kifizetés őrzésben kezelt összegből

6 635 Ft / számla / hó 2019
átutalás típusának megfelelően a Hirdetmény I.
részében foglaltak szerint
Pénztári kifizetés típusának megfelelően a
Hirdetmény I. részében foglaltak szerint

A Felelős őrzés / Megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti őrzés díjával a Bank minden naptári hónap első munkanapján csökkenti az
őrzésben lévő összeget az őrzésbevétel naptári hónapját követő 2. hónaptól kezdődően. Az őrzés díja az őrzésben kezelt összeg
devizanemében, devizanemenként külön-külön kerül felszámításra. Forinttól (HUF) eltérő devizanemű őrzésbe vett összeg esetén az
őrzéssel kapcsolatos költségek az őrzött összeg devizanemében, a Bank deviza I. középárfolyamán átszámítva esedékességkor

kerülnek felszámításra.
Amennyiben az őrzéssel érintett összeg kisebb, mint a Bank által felszámított költség, úgy a Bank a költségigényét csak a őrzéssel
érintett összeg erejéig érvényesíti.
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6.

OKMÁNYOS ÜGYLETEK

6.1 EXPORT INKASSZÓ






Beszedésre átvett váltók, okmányos inkasszók kiküldése
fizetés vagy váltóelfogadás ellenében
0,30%, min. 55 EUR 2015-2019
Fizetetlenül visszaérkezett okmányok, valamint okmányok fizetés
nélküli kiszolgáltatása
0,2%, min. 55 EUR 2015-2019
Fizetés, elfogadás, rendezés sürgetése
10 EUR / alkalom
Módosítás
35 EUR
Kompenzációs díj - Bank fizeti saját hibájából eredő későbbi késedelmes feldolgozás esetén *
35 EUR / tranzakció

6.2 IMPORT INKASSZÓ







Kiegyenlítése
Okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása, illetve visszaküldése
Fizetés, elfogadás, rendezés sürgetése
Módosítás
A Bank rendeletére/címére érkezett áru felszabadítása
(inkasszó jutalékon felül)
Váltó kezelése, őrzése

0,30%, min 55 EUR 2015-2019
0,2 %, min. 55 EUR 2015-2019
10 EUR / alkalom
35 EUR
0,30%, min. 55 EUR 2015-2019
35 EUR

6.3 EXPORT AKKREDITÍV (BELEÉRTVE A BELFÖLDI AKKREDITÍVEKET IS)










Akkreditív nyitásának és emelésének avizálása
Előzetes okmányvizsgálat
Okmányok kezelése és vizsgálata**
Módosítás (kivéve emelést és igazolt akkreditív esetén a hosszabbítást)
Akkreditív átadása másik intézetnek
Akkreditívek igazolása (emelés és hosszabbítás esetén is, az avizálási jutalékon felül)
Akkreditív átruházása (egyéb jutalékon felül)
Akkreditív engedményezése
Halasztott fizetésű akkreditív leszámítolása

0,15%, min. 55 EUR 2015-2019
55 EUR 2015-2019
0,25%, min. 55 EUR 2015-2019
55 EUR 2015-2019
0,15%, min. 55 EUR 2015-2019
külön megállapodás szerint
0,20%, min. 55 EUR 2015-2019
0,15%, min. 55 EUR 2015-2019
külön megállapodás szerint

6.4 IMPORT AKKREDITÍV *** (BELEÉRTVE A BELFÖLDI AKKREDITÍVET IS)





Akkreditív nyitás, emelés, hosszabbítás díja
Okmányok kezelése és vizsgálata
Módosítás (kivéve emelés és hosszabbítás)
Fizetési kötelezettségvállalás halasztott fizetésű import akkreditív esetén
egyéb jutalékon felül, a kötelezettség teljes időszakára

külön megállapodás szerint
0,25%, min 55 EUR 2015-2019
55 EUR 2015-2019
külön megállapodás szerint

6.5 GARANCIÁK ***











Garanciadíj, illetve garancia emelése, hosszabbítása (összegre vetítve)
külön megállapodás szerint
Garancia kibocsátási díj
70 EUR
Garancia kibocsátás bank által elfogadott speciális (banki mintától eltérő) szövegezéssel
(Garancia kibocsátási díjon felül)
70 EUR
Sürgősségi Bankgarancia kibocsátási díj*****
70 EUR
Elállási díj (amennyiben a Bankgarancia kibocsátására vonatkozó megbízás a Bankgarancia kibocsátására
kért időpont előtt visszavonásra kerül)
0,3%, min. 55 EUR 2015-2019, max. 100 EUR
Garancia módosítása (kivéve az emelést és a Bank kötelezettségvállalása esetén a hosszabbítást)
55 EUR 2015-2019
Ügyfél megbízásából kibocsátott Bankgaranciára érkező igénybejelentés kezelése****
0,20%, min. 55 EUR 2015-2019, max. 500 EUR
Ügyfeleink javára kibocsátott, biztosítékként nem szolgáló kezesség, garancia nyilvántartásba vétele,
kezelése
0,15%, min. 55 EUR 2015-2019, max. 1 000 EUR
Ügyfeleink javára kibocsátott, biztosítékként nem szolgáló kezesség, garancia tartalmának
véleményezése
0,05%, min. 55 EUR 2015-2019, max. 250 EUR
Ügyfeleink javára kibocsátott, biztosítékként nem szolgáló kezesség, garancia alapján
történő igénybejelentés
0,20%, min. 55 EUR 2015-2019, max. 500 EUR

* A Bank a beérkező export okmányos beszedési megbízásokat a benyújtás másnapján feldolgozza és a szükséges dokumentumokkal együtt továbbítja a
külföldi vevő bankjához amennyiben,
- a megbízás a dokumentumokkal együtt 12 óráig beérkezik a K&H Bank Okmányos osztályára (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) és
- a beszedési megbízás minden információt pontosan tartalmaz, továbbá minden szükséges dokumentum megfelelő formában a Bank rendelkezésére áll.
** A Bank a kereskedelmi okmányokat a beérkezést követő két banki munkanapon belül ellenőrzi, amennyiben az okmányok a részletes igénybevételi
megbízással együtt a K&H Bank Okmányos Osztályára (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), vagy a K&H Bank Lechner Ödön fasor 9. szám alatti
recepciójára 17 óra előtt beérkeznek. Amennyiben a Bank a fenti feltétel teljesülése esetén két banki munkanapon túl végzi el az ellenőrzést, úgy az
okmányvizsgálat díjmentes.
*** Az okmányos ügyletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a Bank Hitelbizottságának jóváhagyása, valamint megfelelő
dokumentáció elkészítése és aláírása.
**** Csak a 2015. november 20. után Ügyfél és Bank között létrejött jogviszonyok esetén alkalmazandó.
***** Amennyiben a Bankgarancia kibocsátására vonatkozó megbízást a benne meghatározott kibocsátási napot megelőző 3. munkanapon de. 10 óra után, de
a meghatározott kibocsátási napot megelőzően veszi kézhez a Bank, ugyanakkor ennek ellenére a Bank vállalja a Bankgarancia kibocsátását a
Bankgarancia kibocsátására vonatkozó megbízásban meghatározott kibocsátási napon. Csak a 2018. március 12. után Ügyfél és Bank között létrejött
jogviszonyok esetén alkalmazandó.

6.6 EGYÉB



Bankári levelezés pontatlan megbízás miatt
Bankári instrumentumok (garancia, akkreditív, stb.) megszövegezésével

20 EUR / tétel

Public











kapcsolatos tanácsadás (ügyfél kérésére, írásban történő közvetlen tanácsadás)
külön megállapodás szerint, de min. 44 EUR / alkalom 2015-2019
Tervezet készítése (garancia, akkreditív, stb) *
külön megállapodás szerint, de min. 55 EUR 2015-2019
Sürgetés (ügyfél kérésére, írásban)
20 EUR
Sürgősségi díj (akkreditív,okmányos inkasszó) **
70 EUR
FLEXIMS internetes szolgáltatás okmányos termékek igénybevételére
díjmentes
Azonosító eszköz (token) csere díja
8 713 Ft / eszközA Hirdetmény I.4. pontjában alkalmazott díjak szerint
SWIFT költség okmányos ügyletekkel kapcsolatban
1 000 Ft / üzenet
Postázási költség okmányos ügyletekkel kapcsolatban
650 Ft / tétel 2015-2019
Futár költség okmányos ügyletekkel kapcsolatban
Futár szolgálat díjazása szerint
Kommunikációs költség (Fax és szkennelés) okmányos ügyletekkel kapcsolatban*
300 Ft / oldal

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

*



Akkreditív és inkasszó ügyletek esetén a tranzakciók (jóváírások, terhelések) az Ügyfél által az adott ügyletre vonatkozó
megbízásában feltüntetett számla javára/terhére kerülnek feldolgozásra a felmerüléskor, konverziós tranzakció esetén a tranzakció
és a konverzió irányától függően deviza I. vételi vagy eladási árfolyam alkalmazásával.



Garancia ügyletek esetén a tranzakciók (terhelések) az Ügyféllel megkötött szerződésben feltüntetett számla terhére kerülnek
feldolgozásra a felmerüléskor, konverziós tranzakció esetén a konverzió irányától függően deviza I. vételi vagy eladási árfolyam
alkalmazásával.



Akkreditív és inkasszó ügyletek esetén a díjak, költségek, jutalékok felszámítása az Ügyfél által az adott ügyletre vonatkozó
megbízásban feltüntetett számla terhére kerülnek felszámításra és terhelésre a felmerüléskor, konverziós tranzakció esetén a
konverzió irányától függően deviza I. vételi vagy eladási árfolyam alkalmazásával.



Garancia ügyletek esetén a díjak, költségek, jutalékok felszámítása az az Ügyféllel megkötött szerződésben feltüntetett számla
terhére kerülnek felszámításra és terhelésre a felmerüléskor, konverziós tranzakció esetén a konverzió irányától függően deviza I.
vételi vagy eladási árfolyam alkalmazásával.



A Bank az akkreditívek és inkasszók ügyintézését a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindenkor érvényben levő egységes
szabályokat és szokványokat tartalmazó kiadványai szerint vállalja abban az esetben is, ha ezekre a szabályozásokra a megbízó
a megbízásában nem tér ki.



Bankári garanciák esetén a jutalékszámítás alapja a Bank fizetési kötelezettségvállalásának teljes időtartama.



Az okmányos ügyletekhez kapcsolódó fizetések esetén a Bank által felszámított díjak és jutalékok nem téríthetők vissza.



Import akkreditív nyitási jutalék esetén az ’1 hónap’ a Bank kötelezettség-vállalásának napjától a következő naptári hónap
ugyanazon napjáig tart.

Csak a 2015. november 20. után Ügyfél és Bank között létrejött jogviszonyok esetén alkalmazandó.

** Amennyiben az export akkreditívekre / inkasszókra a hatályos Hirdetményben meghatározott határidők (lásd 6.1 illetve 6.3) után történik
okmánybenyújtás, de az Ügyfél megbízásában kéri a meghatározottnál rövidebb idő alatt történő feldolgozást. Csak a 2020. április 6. után Ügyfél és
Bank között létrejött jogviszonyok esetén alkalmazandó.

Public

Public
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8. BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI
8.1. ÜZLETI BETÉTI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI
K&H Visa
üzleti arany
bankkártya

Kártyaszám első nyolc fix számjegye

nem
digitalizálható
4205 7925

K&H Visa
üzleti
bankkártya

K&H
Mastercard
üzleti
bankkártya

K&H vállalkozói
Maestro
bankkártya
(egyenleglekérdezés lehetőség
nélkül)

nem értékesíthető (2018.01.01-től)
nem
digitalizálható
digitalizálható
digitalizálható
4511 6825
5477 3125
6757 5483

K&H vállalkozói
Maestro
bankkártya
(egyenleglekérdezés lehetőséggel)

K&H Visa
üzleti arany
érintőkártya

K&H Visa
üzleti
érintőkártya

nem
digitalizálható
4205 7928

nem
digitalizálható
4511 6828

K&H
Mastercard
üzleti
érintőkártya

K&H vállalkozói K&H vállalkozói
Maestro
Maestro
érintőkártya
érintőkártya
(egyenleglekérdezés lehetőség
nélkül)

(egyenleglekérdezés lehetőséggel)

digitalizálható

digitalizálható

digitalizálható

5477 3128

6757 5429

6757 5430

értékesíthető
digitalizálható
6757 5486

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
EUR költés esetén EUR, minden
EUR
EUR
egyéb esetben USD
egyéb esetben USD
A részleteket lásd a. 8.4. „Bankkártyával végzett tranzakciók terhelésekor alkalmazott árfolyamok” c. fejezetben.

Díjak, költségek
Éves bankkártya díj
Kártyatiltás díja
Pótkártya díj
PIN kód pótlás vagy módosítás díja
Kártya postai kiküldés díja magyarországi
cím esetén
Kártya és/vagy PIN kód 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)

23 359 Ft

2019

díjmentes
2 232 Ft

2019

11 026 Ft

2019

díjmentes
2 232 Ft

2019

11 026 Ft

2019

díjmentes
2 232 Ft

2019

2 440 Ft

2019

2 440 Ft

díjmentes
1 090 Ft

2019

díjmentes

2019

2019

23 359 Ft

díjmentes

1 090 Ft 2019
2 232 Ft
109 Ft / alkalom

2019

11 026 Ft

2019

díjmentes
2 232 Ft

2019

11 026 Ft

2019

díjmentes
2 232 Ft

2019

2 440 Ft

díjmentes
1 090 Ft

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

2019

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

2019

2019

0,87%, min. 328 Ft

2019

Belföldön idegen ATM-ből

0,88% + 500 Ft

2019

Belföldön idegen bankfiókban,
postahivatalban

0,88% + 501 Ft

2019

2019

2019

2 440 Ft

2019

díjmentes
1 090 Ft

2019

Public

K&H Visa
üzleti arany
bankkártya

K&H Visa
üzleti
bankkártya

K&H
Mastercard
üzleti
bankkártya

K&H vállalkozói
Maestro
bankkártya
(egyenleglekérdezés lehetőség
nélkül)

K&H vállalkozói
Maestro
bankkártya
(egyenleglekérdezés lehetőséggel)

K&H Visa
üzleti arany
érintőkártya

K&H Visa üzleti
érintőkártya

K&H
Mastercard
üzleti
érintőkártya

K&H vállalkozói
Maestro
érintőkártya
(egyenleglekérdezés lehetőség
nélkül)

K&H vállalkozói
Maestro
érintőkártya
(egyenleglekérdezés lehetőséggel)

Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja
A szolgáltatás nem elérhető!

Egyenleg lekérdezés díja

A szolgáltatás nem elérhető!

2019

54 Ft

54 Ft

2019

Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön

Díjmentes

50 000 Ft

50 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

Díjmentes

50 000 Ft

50 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön

Díjmentes

35 000 Ft

35 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

Díjmentes

35 000 Ft

35 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos
elállás díja

Díjmentes

10 000 Ft

10 000 F t

A szolgáltatás nem igényelhető!

Díjmentes

10 000 Ft

10 000 Ft

A szolgáltatás nem igényelhető!

Díjmentes

A szolgáltatás nem igényelhető!

Díjmentes

A szolgáltatás nem igényelhető!

A szolgáltatás nem igényelhető!

6 000,- Ft / év

A szolgáltatás nem igényelhető!

6 000,- Ft / év

Éves díjba épített utasbiztosítás
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

2019

0,05 % min. 328 Ft

2019

, akció: díjmentes visszavonásig

, 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
Készpénzbefizetésre alkalmas címletek

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

Teljes látra szóló egyenleg

300 000 Ft/nap

Egyszeri érintéses tranzakciós limit
nem értelmezhető limittípus
Kumulált érintéses tranzakciós limit
Kumulált mobiltárca limit
(mobilkészülékenként)
Bankkártya érvényessége

Teljes látra szóló egyenleg

300 000 Ft/nap

Teljes látra szóló egyenleg

Teljes látra szóló egyenleg
Belföldön: 5000 Ft / Külföldön: 20-25 EUR (országtól függően az adott ország devizanemének
megfelelő EUR összeg)
Belföldön: 45000 Ft /
Belföldön: 45000 Ft /
Külföldön: 5 db tranz.
Külföldön: 3 db tranz.

nem értelmezhető limittípus

Belföldön: 45000 Ft / Külföldön: 5 db tranzakció

nem értelmezhető limittípus

Belföldön: 45000 Ft / Külföldön: 5 db tranzakció

3 év

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

4 év

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

Public
Public
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II.

SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁSAINK
Kizárólag egyéni és kisvállalkozások, valamint alapítványok, társadalmi szervezetek részére
Egy ügyfél kizárólag egy számlacsomaggal rendelkezhet!

1.

SZÁMLACSOMAGOK

1.1. K&H START EXTRA, K&H DINAMIKUS EXTRA, ÉS K&H AKTÍV EXTRA SZÁMLACSOMAG

CSOMAGDÍJ

CSOMAGDÍJ ÉLETBIZTOSÍTÁSSAL (ÉB) M1
CSOMAG TARTALOM
K&H FORINT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA
havi számlavezetési díj

K&H START EXTRA
SZÁMLACSOMAG19
963 Ft / hó
akció: 535 Ft / hó
visszavonásig 2019

K&H DINAMIKUS EXTRA
SZÁMLACSOMAG
5 991 Ft / hó
akció: 4 083 Ft / hó
visszavonásig 2019

K&H AKTÍV EXTRA
SZÁMLACSOMAG
9 589 Ft / hó
akció: 7 682 Ft / hó
visszavonásig 2019

1 986 Ft / hó
akció: 1 559 Ft / hó
visszavonásig 2019

7 015 Ft / hó
akció: 5 107 Ft / hó
visszavonásig 2019

10 613 Ft / hó
akció: 8 706 Ft / hó
visszavonásig 2019

díjmentes

díjmentes

díjmentes

0,26% min. 540 Ft 2019

0,26% min. 540 Ft 2019

0,26% min. 540 Ft 2019

0,16% min. 220 Ft 2019

0,16% min. 220 Ft 2019

0,16% min. 220 Ft 2019

FORINT SZÁMLÁRÓL INDÍTOTT AZNAPI VAGY HATÁRIDŐS FORINT ÁTUTALÁS

M6

- papír alapú eseti megbízás
 bankon kívül
 bankon belül
- elektronikus eseti megbízás

M2

első 5, adott havi periódusban
első 10, adott havi periódusban
első 20, adott havi periódusban
teljesített tranzakció átutalási díjtól teljesített tranzakció átutalási díjtól teljesített tranzakció átutalási díjtól
mentes M6, 6. tranzakciótól: 0,25% mentes M6, 11. tranzakciótól: 0,21%
mentes M6s, 21. tranzakciótól:
min. 350 Ft 2019
min. 305 Ft 2019
0,18% min. 295 Ft

 bankon kívül

 bankon belül

KÉSZPÉNZ (HUF) BEFIZETÉS
FORINTSZÁMLA JAVÁRA

KÉSZPÉNZ (HUF) KIFIZETÉS
FORINTSZÁMLÁRÓL

0,11% min.110 Ft 2019

0,1% min.110 Ft 2019 akció:
átutalási díjtól mentes
visszavonásig

0,1% min.110 Ft 2019 akció:
átutalási díjtól mentes
visszavonásig

0,1% min. 330 Ft 2019

0,1% min. 320 Ft 2019
Akció, visszavonásig:
0,06% min 220 Ft 2019

0,1% min. 320 Ft 2019
Akció, visszavonásig:
0,06% min 220 Ft 2019

0,34% min. 560 Ft 2019

0,33% min. 550 Ft 2019

0,32% min. 550 Ft 2019

Az első adott havi tranzakció
ingyenes, a 2. tranzakciótól
a Hirdetmény I. rész 8.1 pontja
szerint

Az első adott havi tranzakció
Az első 2 adott havi tranzakció
ingyenes, a 2. tranzakciótól
ingyenes, a 3. tranzakciótól
a Hirdetmény I. rész 8.1 pontja
a Hirdetmény I. rész 8.1 pontja
szerint
szerint
NEMZETKÖZI FORINT ÁTUTALÁSOK ÉS KÜLFÖLDI PÉNZNEMBEN VÉGZETT MŰVELETEK FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁN
 Bankon belüli deviza átutalás
a Hirdetmény 10. számú melléklete szerint
 Bankon kívülre kimenő deviza és
nemzetközi forint átutalás
KÖNYVELÉSI DÍJ M3
KÉSZPÉNZ (HUF) BEFIZETÉS
K&H ATM-EN KERESZTÜL



Könyvelési díj



Könyvelési díj - hitel



Könyvelési díj – készpénz kifizetés



Könyvelési díj – készpénz felvétel
bankkártyával



Könyvelési díj - deviza



Könyvelési díj - bankkártyás vásárlás

KEDVEZMÉNYES BANKKÁRTYA

típusa

a Hirdetmény I. rész 3.6 Könyvelési díj pontja szerint

K&H VÁLLALKOZÓI M AESTRO ÉS
K&H VÁLLALKOZÓI MAESTRO
ÜZLETI ÉRINTŐKÁRTYA

Kedvezményes típusú bankkártya mindenkori
éves díja

K&H VÁLLALKOZÓI M AESTRO ÉS
K&H VÁLLALKOZÓI MAESTRO
ÜZLETI ÉRINTŐKÁRTYA VAGY K&H
MASTERCARD ÉS K&H
MASTERCARD ÜZLETI

K&H VÁLLALKOZÓI M AESTRO ÉS
K&H VÁLLALKOZÓI MAESTRO
ÜZLETI ÉRINTŐKÁRTYA VAGY K&H
MASTERCARD ÉS K&H
MASTERCARD ÜZLETI

ÉRINTŐKÁRTYA

ÉRINTŐKÁRTYA

K&H VÁLLALKOZÓI MAESTRO ÉS K&H VÁLLALKOZÓI MAESTRO ÜZLETI ÉRINTŐKÁRTYA esetén díjmentes, K&H
MASTERCARD ÉS K&H M ASTERCARD ÜZLETI ÉRINTŐKÁRTYA esetén a I. 8.1. pontban meghatározott összeg
50%-a

Public

Kedvezményes bankkártya típussal történő
forint készpénzfelvétel K&H ATM-ből (HUF)

K&H VÁLLALATI MOBILINFO havi díj
K&H VÁLLALKOZÓI E-BANK
ELECTRA SZOLGÁLTATÁS havi díja
(valamennyi felhasználónak)
M1
M2
M3

M4

M5
M6

az első adott havi tranzakció
az első kettő adott havi tranzakció az első kettő adott havi tranzakció
készpénzfelvételi díjtól mentes M4 készpénzfelvételi díjtól mentes M4 készpénzfelvételi díjtól mentes M4
2. tranzakciótól: a Hirdetmény I.
3. tranzakciótól: a Hirdetmény I.
3. tranzakciótól: a Hirdetmény I.
rész 8.1 pontban meghatározott rész 8.1 pontban meghatározott díj rész 8.1 pontban meghatározott díj
díj 25%-a
25%-a
25%-a
+ könyvelési díj
+ könyvelési díj
+ könyvelési díj
55 Ft 2019

55 Ft 2019

55 Ft 2019

a Hirdetmény I. rész 4.2 K&H Vállalkozói e-bank pontja szerint
Csomagban nem igényelhető

díjmentes M5

M5

díjmentes M5

Számlacsomag igényelhető „BIZTOSÍTÁS 4” életbiztosítással kiegészítve, részleteket ld. Szolgáltatási csomagokhoz tartozó biztosítási csomagok
A kedvezmény kizárólag a K&H vállalkozói e-bankon, K&H Mobilbankon, illetve Electrán keresztül indított átutalási megbízásokra vonatkozik.
Könyvelési díj kerül felszámításra a Hirdetmény I. rész 3.6. pontban nevesített terhelési tranzakciók után, függetlenül az adott tranzakció díjától.
A könyvelési díj a tranzakciós díjtól mentes terhelési tranzakciók után is felszámításra kerül.
Bankkártyával végzett készpénzfelvételi tranzakció tényleges könyvelési időpontja a nemzetközi kártyatársaságok és az elszámolásban esetlegesen
résztvevő egyéb hitelintézetek által alkalmazott határidőktől függ, amelyre jellemzően a tranzakció Ügyfél általi lebonyolításának napját követő 4
(négy) munkanapon belül sor kerül. A Bank ezen, általa nem befolyásolható körülmények miatt nem vállal felelősséget arra, hogy az adott tranzakciót
abban a hónapban könyveli, melyben ténylegesen megtörtént, illetve hogy a fentiekben feltüntetésre került átfutási időtartamon belül megtörténik a
tranzakció könyvelése.
K&H Dinamikus Extra és K&H Aktív Extra számlacsomagnál a két elektronikus banki szolgáltatás közül az egyik igénybevétele kötelező.
Elektronikus csatornán indított utalások esetén az egyszerre aláírt utalások feldolgozásának sorrendje nem adható meg. A csomagban elérhető
kedvezményes átutalások igénybevételéhez az elektronikus csatornán a többi átutalástól elkülönítve, és időben korábban azon tételek kerüljenek
aláírásra amelyre a díjkedvezményt igénybe szeretné venni.

Havi tranzakció darabszámtól függő kedvezmények esetén a kedvezmény az adott havi periódusban teljesített tranzakciók után jár.
A fentiekben fel nem tüntetett szolgáltatások kondíciói megegyeznek a Hirdetmény I. részében megjelöltekkel.

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. 2020-tól a Bank évente egy alkalommal
felülvizsgálja az alkalmazott referencia árfolyamot, amit az adott év első jegyzett K&H deviza I közép árfolyama
alapján állapít meg, és a tárgyév április hónapjától - az éves fogyasztói árindex változás miatti kondíciós
módosítás időpontjában - érvényesít. 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.

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

0,29% min. 463 Ft 2019
0,05% min 115 Ft 2019

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

0,2% min. 442 Ft 2019
0,12% min. 190 Ft 2019
0,12% min. 338 Ft 2019

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

0,23% min. 496 Ft 2019
0,17% min. 252 Ft 2019
0,18% min. 344 Ft 2019

 Devizaszámláról indított bankon kívüli sürgős forint átutalás**

1,29% min. 17 EUR 2019

Public
 Rendszeres, állandó összegű forint átutalás
 bankon belüli átutalás1
 kimenő átutalás GIRO-n keresztül1

256 Ft / tétel 2019
317 Ft / tétel 2019

 Csoportos megbízások (bankon belüli és bankon kívüli)



csoportos beszedés terhelése
csoportos átutalás indítása

130 Ft / tétel 2019
0,12% min. 54 Ft / tétel 2019

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

TERHELÉSEK

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

0,05%

 a számla devizanemében
 a számlától eltérő devizanemben

0,98% 2019
0,05%

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

0,2% min. 18 EUR 2019
0,14% min. 13 EUR
0,2% min. 18 EUR 2019

 Bankon kívülre kimenő deviza, nemzetközi forint és SEPA átutalás*

 papíralapú megbízás (SHA vagy BEN költségviseléssel)

EGT-n belül EUR devizanemben
0,23% min. 1,5 EUR 2019 ***
 EGT-n kívül bármely devizanemben,
illetve EGT-n belül EUR devizanemtől eltérő devizában
0,22% min. 20 EUR
 elektronikus megbízások (SHA vagy BEN költségviseléssel)
 EGT-n belül EUR devizanemben
0,17% min. 0,76 EUR 2019***
 EGT-n kívül bármely devizanemben,
illetve EGT-n belül EUR devizanemtől eltérő devizában
0,17% min. 16 EUR 2019
 sürgős forint vagy deviza átutalás (SHA vagy BEN költségviseléssel)
 EGT-n belül EUR devizanemben
1,29% min. 17 EUR 2019
 EGT-n kívül bármely devizanemben,
illetve EGT-n belül EUR devizanemtől eltérő devizában
1,36% min. 18 EUR
 Papír alapú és elektronikus csatornán OUR költségviseléssel benyújtott megbízás esetén
az adott benyújtási csatornára vonatkozó díj + 23 EUR 2019
 Beszedés, átutalási végzés teljesítése
 EGT-n belül EUR devizanemben
1,29% min. 17 EUR 2019
 EGT-n kívül bármely devizanemben,
illetve EGT-n belül EUR devizanemtől eltérő devizában
1,36% min. 18 EUR 2019

* 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

0,26% min. 36 EUR 2019
0,21% min. 41 EUR 2019

A fentiekben fel nem tüntetett szolgáltatások kondíciói – az egyedi kondíciók kivételével - megegyeznek a Hirdetmény
I. Banki szolgáltatás, valamint a II. Számlacsomag szolgáltatások részében megjelöltekkel.

Budapest, 2020. február 1.

K&H Bank Zrt.

