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o
1.2. pontját: a K&H forint lekötött betét elnevezése K&H lakossági lekötött betétre módosul.
o
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1.

Forint lekötött betétek

A 1. pont alatti lekötött betétek EBKM mértékei a folyamatosan ismétlődő lekötött betétekre vonatkoznak, az
egyszeri időtartamra lekötött betétek esetén a kamatmérték azonos az EBKM-mel.
A lekötött betétek küszöbös kamatozásúak, azaz a teljes összeg a sávhoz tartozó kamatlábbal kamatozik. A
lekötött betétek fix kamatozásúak, és a futamidő alatt részösszegben nem bonthatóak meg.
A Bank az 1. pont alatti lekötött betétek kamatát a lejárat naptári napján, reggeli nyitási folyamat keretében írja
jóvá. Amennyiben a lejárat napja banki szünnap, akkor a Bank a kamatot az azt követő első munkanapon, a
reggeli nyitási folyamat keretében számolja el.
A lekötött betét lejárat előtti felmondása esetén a Bank a betétből felvett összeg után a lekötés, illetve a betét
utolsó forduló napján érvényes, a K&H lakossági bankszámlára vonatkozó látra szóló betéti kamatot fizet.

1.1.

K&H mix megtakarítás

Hatályos: 2017. február 6-tól
A Bank a természetes személyek forint lekötött betéteire az alábbi kamatmértéket alkalmazza, amennyiben a
betétes ügyfél a betétlekötéskor a lentiekben meghatározottak szerint befektetési eszközökbe (forint vagy
deviza) helyezi el megtakarításait, azaz befektetési jegyet jegyez vagy vásárol, illetve megtakarítási
életbiztosítási szerződést köt. A K&H mix megtakarítás lekötése bankfiókban, valamint Távbankon keresztül
egyaránt kezdeményezhető.
1.1.1. K&H zártvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek jegyzése vagy K&H hozamlánc sorozat (1,2,3),
K&H prémium sorozat (1,2) megtakarítási életbiztosítások és K&H egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás alatt
elérhető zártvégű eszközalapokba (kivéve a „K&H kiemelt” és „K&H hozamplusz” sorozatokat) történő
befektetés, továbbá K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosításokba (1,2) történő eseti díjfizetés esetén:

Lekötési
idő

Befektetési eszköz
aránya a teljes
megtakarítani
kívánt összegen
belül

Kamatmérték a
lekötendő
K&H mix
megtakarítás betéti
összegre
(éves kamat)

EBKM
a lekötendő K&H
mix megtakarítás
betéti összegre

új megtakarítási összeg esetén
60 nap

67% és felette

4,00 %

4,00 %

Kamatmérték a
EBKM
lekötendő
a lekötendő K&H
K&H mix
mix
megtakarítás
megtakarítás
betéti összegre
betéti összegre
(éves kamat)
meglévő megtakarítási összeg
esetén
3,00 %

3,00 %
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1.1.2. K&H forintban denominált nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek vásárlása esetén (kivéve a
K&H tőkevédett pénzpiaci befektetési jegyet és a származtatott nyíltvégű befektetési jegyeket), amennyiben a
megvásárolt befektetési jegy az ügyfél K&H 4. pillér nyugdíj-előtakarékossági számláján (NYESZ–R), vagy
K&H tartós befektetési számláján (TBSZ) kerül elhelyezésre:

Lekötési
idő

Befektetési
eszköz aránya a
teljes
megtakarítani
kívánt összegen
belül

Kamatmérték a
lekötendő
K&H mix
megtakarítás betéti
összegre
(éves kamat)

EBKM
a lekötendő K&H
mix megtakarítás
betéti összegre

új megtakarítási összeg esetén
180 nap

67% és felette

3,00 %

3,00 %

Kamatmérték a
EBKM
lekötendő
a lekötendő K&H
K&H mix
mix
megtakarítás
megtakarítás
betéti összegre
betéti összegre
(éves kamat)
meglévő megtakarítási összeg
esetén
2,00 %

2,00 %

Az így megvásárolt nyíltvégű befektetési jegyek a megbízás megadásától számított 180 napra elkülönítésre
kerülnek az ügyfél erre a célra megnyitott számláján. A befektetési jegyek 180 napon belüli értékesítése esetén
(részbeni vagy teljes összegű) felmondási díj kerül felszámításra a normál visszaváltási jutalékon felül, a
Befektetési szolgáltatások hirdetménye szerinti mértékben.
Az 1.1.1., 1.1.2. pont szerinti K&H mix megtakarítási ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az
alapban lévő eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap múltbéli hozama nem jelent garanciát a
jövőbeni hozamra.
1.1.3 K&H hozamlánc sorozat (1,2,3), K&H prémium sorozat (1,2) megtakarítási életbiztosítások és K&H
egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás, valamint eseti díj befizetéssel a K&H hozamhalmozó életbiztosítások (1,2) és
K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosítások (1,2) alatt elérhető nyíltvégű eszközalapok (kivéve pénzpiaci
eszközalapok) esetén:

Lekötési
idő

Befektetési eszköz
aránya a teljes
megtakarítani
kívánt összegen
belül

Kamatmérték a
lekötendő
K&H mix
megtakarítás betéti
összegre
(éves kamat)

EBKM
a lekötendő
K&H mix
megtakarítás
betéti összegre

új megtakarítási összeg esetén
180 nap

67% és felette

3,00 %

3,00 %

Kamatmérték a
lekötendő
K&H mix
megtakarítás
betéti összegre
(éves kamat)

EBKM
a lekötendő K&H
mix
megtakarítás
betéti összegre

meglévő megtakarítási összeg esetén
2,00 %

2,00 %

A mix megtakarítás leköthető minimális betéti összege:
50 000 Ft
A befektetési alapok esetében egy befektető által minimálisan jegyezhető összeg:
100 000 Ft
A befektető által minimálisan jegyezhető összeg megtakarítási biztosítások esetén az adott életbiztosítási
termék minimál díjától vagy a minimális eseti díjtól függ.
A K&H mix megtakarítás befektetési elemének részletes feltételeit, - így például a befektetések minimum
összegét - a befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó Hirdetmény, valamint az egyes
alapok Tájékoztatója és Kezelési szabályzata, illetve megtakarítási életbiztosítások esetén az egyes
életbiztosítási termékek szerződési feltételei tartalmazzák.
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A K&H mix megtakarítás keretében lekötendő betéti összeg kizárólag egy összegben köthető le, és kizárólag a
K&H mix megtakarítás másik elemét képező befektetési eszközbe (befektetési alap, életbiztosítási termék)
történő elhelyezéssel egyidejűleg, abban a bankfiókban, amelyben a jegyzés/szerződéskötés történt.
A mix megtakarításban meglévő és új megtakarítási összeg helyezhető el.
Az új megtakarítási összeg fogalma a 2. pontban olvasható.
A fenti kamatlábak csak egy futamidőre szólnak, a lekötött betét a futamidő lejáratát követően a kamattal
együtt visszavezetésre kerül arra a számlára, amelyről a lekötés történt.
A deviza állományok forintra történő átszámítása a tárgynapi MNB árfolyamon történik.
Amennyiben a számlá(k)nak - amelyről a betétlekötés történik - két tulajdonosa van, az ügyfél együttes
megtakarításának megállapítása tekintetében a Bank a számlá(ko)n lévő betétállományt minden esetben az
érintett Számlaszerződésben „Számlatulajdonos”-ként feltüntetett ügyfél (főtulajdonos) betétállományának
tekinti.
1.2.

K&H forint lekötött betét (2020. június 22-től K&H lakossági lekötött betét)
Hatályos: 2017. február 6-tól
Lekötési idő

Éves kamat (%)

EBKM (%)

30 nap

0,01

0,01

60 nap
90 nap
180 nap

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

365 nap

0,01

0,01

Leköthető minimális összeg: 100 000 Ft
Az óvadéki vagy zárolt típusú lekötött betét a K&H forint lekötött betét (2020. június 22-től K&H lakossági
lekötött betét) feltételei szerint kamatozik.

1.3.

K&H betét emelt összegű OBA biztosításhoz
Hatályos: 2015. július 3-tól

Azokat a betéteket, amelyek az alábbi forrásokból származnak, az OBA a jogszabályi feltételek teljesülése
esetén az elhelyezéstől számított 3 hónapig a 100 ezer euró fölött további 50 ezer euróig biztosítja:
a) lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása,
b) munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás,
c) biztosítási összeg vagy
d) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés.

4

Public

Az emelt összegű OBA kártalanításhoz a betét elhelyezése előtt a betét forrását igazolni kell a következő
okiratokkal:
 az a) pontban meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy tulajdonjog,
bérleti jog, használati jog átruházására irányuló egyéb okirat másolata,
 a b) pontban meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi munkáltatói, kifizetői igazolás,
 a c) pontban meghatározott esetben a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása,
 a d) pontjában meghatározott esetben a bíróság 30 napnál nem régebbi határozata.
Lekötési idő: 90 nap
A betét csak egyszeri időtartamra köthető le, a lekötött betét a lejáratot követően a kamattal együtt
visszavezetésre kerül a számlára, amelyről a lekötés történt.
A „K&H betét emelt összegű OBA biztosításhoz” a 90 napos K&H forint lekötött betét feltételei szerint
kamatozik.
A betét a Bank fiókhálózatában személyesen köthető le.
A „K&H betét emelt összegű OBA biztosításhoz” részösszegben is megbontható. Részösszegű megbontás
(csökkentés) esetén a Bank a betétből felvett összeg után a lekötés napján érvényes, a K&H lakossági
bankszámlára vonatkozó látra szóló betéti kamatot fizeti.
2.

Új megtakarítási összeg
Hatályos: 2016. szeptember 1-től

A Bank új megtakarítási összegnek tekinti a kizárólag a Bankon kívüli forrásból származó lekötni szándékozott
betétösszeg azon részét, amellyel a lekötés napján magasabb az Ügyfél megtakarítási állománya a lekötés
napját közvetlenül megelőző megfigyelési napon fennálló megtakarítási állományához képest. A Bank nem
tekinti új megtakarításnak a megfigyelési nap és a betétlekötés időpontja között új pénzes K&H mix lekötött
betétben már elhelyezett összegeket, vagyis a megfigyelési nap után lekötött és a betétlehelyezés napjáig
lejárt valamint a betételhelyezés napján lekötés alatt álló új pénzes K&H mix lekötött betétben elhelyezett
összegek levonásra kerülnek az új megtakarítási összegből.
A megtakarítási állomány az Ügyfél Banknál vezetett forint és deviza betét-, és bankszámláin elhelyezett
megtakarításainak, a K&H befektetési alapokba, a Banknál vezetett értékpapírszámlán elhelyezett
állampapírokba, K&H Bank által kibocsátott kötvényekbe, valamint a K&H megtakarítási életbiztosításokba
befektetett összegek forintra számított összesen egyenlege.
A lekötés napján, illetve a megfigyelési napon devizában fennálló egyenlegek forintra történő átszámítására
egyaránt a lekötés napján érvényes MNB árfolyamon kerül sor. A K&H befektetési alapokba, Banknál vezetett
értékpapírszámlán elhelyezett állampapírokba és K&H Bank által kibocsátott kötvényekbe befektetett összeg
számítása során a befektetések a lekötés napján és a megfigyelési napon is bekerülési áron, a megtakarítási
életbiztosítások piaci áron kerülnek értékelésre.
A megfigyelési nap
- amennyiben a vizsgálat adott hónap 24. napjáig (ezt a napot is beleértve) történik, a vizsgálat hónapját három
naptári hónappal megelőző hónap 24. napja,
- amennyiben a vizsgálat az adott hónap 24. napja után történik, úgy a vizsgálat hónapját két naptári hónappal
megelőző hónap 24. napja
Amennyiben bármely hónap 24. napja nem banki munkanap, úgy a hónap 24. naptári napját közvetlenül
megelőző banki napot kell a vizsgálat illetve a megfigyelési időpont szempontjából irányadónak tekinteni.
A Bank fenntartja magának a jogot a fenti feltételek szerinti betétlekötési megbízás visszautasítására,
amennyiben:
az Ügyfél Banknál elhelyezett megtakarításai, befektetett összegei összesen egyenlegének a
tárgyhónapban bekövetkezett növekménye már korábban is a Banknál kezelt forrásból származik,
melyet az Ügyfél saját számlájáról történt készpénzfelvétellel, majd rövid időn belüli (90 nap)
visszafizetésével, vagy közeli hozzátartozója számlájáról történő átutalással, illetve készpénzfelvétellel,
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majd annak rövid időn belüli (90 nap), az Ügyfél számlájára történő befizetésével érte el
a lekötendő összeg más banknál vezetett saját vagy közeli hozzátartozója számlájára történő
átutalásának rövid időn belüli (90 nap) visszautalásából származik.

-

3.

K&H évszakok megtakarítási számlák
Hatályos: 2015. április 1-től

A K&H évszakok megtakarítási számlák olyan betétszámlák, amelyeknek nincsenek nyitási feltételei, és
amelyekre a havonta jóváírandó alapkamaton felül a prémium kamat fizetés feltételeinek teljesülése esetén az
első prémium kamat időszak végén, továbbá azt követően évente két alkalommal prémium kamatot fizet a
Bank.
Minimum nyitó összeg:

nincs

Kamatozás: a számla kamata alapkamatból és prémium kamatból áll.
 Alapkamat: látra szóló betéti kamat, amely a számla napi pozitív záró egyenlege után, a tárgynapra
érvényes kamatmérték alapján kerül kiszámításra, jóváírása havonta történik a számlán. Az alapkamat
tekintetében a számla változó kamatozású.


Prémium kamat: az alapkamaton felül fizetendő kamat, melynek jóváírása a prémium kamat fizetés
feltételeinek teljesülése esetén az első prémium kamat időszak végén, továbbá azt követően évente két
alkalommal, félévenként, a prémium kamat időszakok utolsó naptári napján esedékes.

Prémium kamat időszakok:
Első prémium kamat időszak: a számla megnyitását követően az alábbiakban meghatározott kezdő naptól a
záró nap végéig terjedő időszak.
kezdő napja: az a nap, amely napon a számla záró egyenlege elsőként pozitív egyenlegű
záró napja:
amennyiben a K&H évszakok megtakarítási számla június-december esetében a fentiek szerinti kezdő nap
július 1., akkor a kezdő napot magában foglaló (alábbiakban meghatározásra kerülő) rendes prémium
kamat időszak utolsó napja, azaz december 31.,
amennyiben a K&H évszakok megtakarítási számla március-szeptember esetében a fentiek szerinti kezdő
nap április 1., akkor a kezdő napot magában foglaló rendes prémium kamat időszak utolsó napja, azaz
szeptember 30.,
amennyiben a K&H évszakok megtakarítási számla március-szeptember esetében a fentiek szerinti kezdő
nap október 1., akkor a kezdő napot magában foglaló rendes prémium kamat időszak utolsó napja, azaz
március 31.,
minden más esetben pedig a kezdő napot magában foglaló rendes prémium kamat időszakot közvetlenül
követő rendes prémium kamat időszak utolsó napja (pl. amennyiben a K&H évszakok megtakarítási
számla június-december megnyitására január 10.-én kerül sor, majd a számla napi záró egyenlege
elsőként január 15.-én pozitív, akkor az első prémium kamat időszak kezdő napja január 15., záró napja
pedig december 31.).
Rendes prémium kamat időszakok (az első prémium kamat időszak leteltét követően):
K&H évszakok megtakarítási számla június-december esetén:
 január 1-től - június 30-ig, illetve
 július 1-től - december 31-ig
K&H évszakok megtakarítási számla március, szeptember esetén:
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április 1-től - szeptember 30-ig, illetve
október 1-től - március 31-ig

A prémium kamat fizetésének szabályai:


Összeghatár korlátok
Minimum összeg:
Maximum összeg:

500 000 Ft
50 000 000 Ft

A prémium kamat számításának alapját a K&H évszakok megtakarítási számlának a vizsgált
prémium kamat időszak alatti legalacsonyabb napi záró egyenlege képezi, amely nem lehet
alacsonyabb a Minimum összegnél, és nem haladhatja meg a Maximum összeget. (Amennyiben a
K&H évszakok megtakarítási számla prémium kamat időszak alatti legalacsonyabb napi záró
egyenlege nem éri el a Minimum összeget, úgy a bank nem fizet prémium kamatot. Amennyiben
pedig a K&H évszakok megtakarítási számla prémium kamat időszak alatti legalacsonyabb napi záró
egyenlege meghaladja a Maximum összeget, úgy a bank prémium kamatot a Maximum összeg feletti
részre nem fizet.)


A prémium kamat fizetésének feltétele:
Számlanyitás esetén az első prémium kamat időszak végi prémium kamat együttes feltétele,
hogy
(i)
a számla megnyitásának napjától az első prémium kamat időszak kezdő napjáig a
számla napi záró egyenlege nem lehet negatív,
(ii)
az első prémium kamat időszak valamennyi naptári napján a számla napi záró
egyenlegének el kell érnie a Minimum összeget (pl. amennyiben a K&H évszakok megtakarítási
számla június-december megnyitására január 10.-én kerül sor, majd a számla napi záró egyenlege
elsőként január 15.-én pozitív, akkor a prémium kamat feltétele, hogy január 15.-től [az első prémium
kamat időszak kezdő napjától] december 31.-ig [az első prémium kamat időszak záró napjáig] a
számla napi záró egyenlege mindvégig érje el a Minimum összeget),
(iii)
a számla az első prémium kamat időszak teljes tartama alatt (amely az első prémium
kamat időszak záró napjának végéig tart) élő státuszú.
A rendes prémium kamat időszakban a prémium kamat együttes feltétele, hogy
(i)
a számla napi záró egyenlegének a rendes prémium kamat időszak valamennyi naptári
napján el kell érnie a Minimum összeget.
(ii)
a számla a rendes prémium kamat időszak teljes tartama alatt (amely a rendes prémium
kamat időszak utolsó naptári napjának végéig tart) élő státuszú.

 A prémium kamatot a prémium kamat fizetés feltételek teljesülése esetén a Bank a vizsgált prémium
kamat időszak teljes tartamára számolja el azzal, hogy amennyiben az első prémium kamat időszak
tartama egy rendes prémium kamat időszakot meghalad, úgy a bank az első prémium kamat időszakra
vonatkozó prémium kamatot - az első prémium kamat időszakra eső - egyes rendes prémium
időszakokra irányadó kamatmértékek szerint, időarányosan számolja el. (pl. amennyiben az első
prémium kamat időszak kezdő napja január 15., záró napja pedig december 31., úgy a bank prémium
kamatot december 31-én fizet a január 15-től december 31-ig tartó időszakra akként, hogy a prémium
kamatot a január 15-től június 30-ig tartó időszakra a január 1-től június 30-ig tartó rendes prémium
kamat időszakra irányadó kamatmérték szerint, a július 1-től december 31-ig tartó időszakra pedig a
július 1-től december 31-ig tartó rendes prémium kamat időszakra irányadó kamatmérték szerint
számolja el.)
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A prémium kamat jóváírása a prémium kamat időszakban utolsóként esedékes alapkamattal
egyidejűleg a vizsgált prémium kamat időszak utolsó naptári napján történik a számlán. Amennyiben
ez a nap banki szünnap, akkor a prémium- és alapkamatot a Bank a következő hónap első banküzemi
napjának végén írja jóvá. Amennyiben az első banküzemi nap nem azonos a hónap első naptári
napjával, akkor az így jóváírt kamatok összegét a Bank - a következő prémium kamat időszak induló
minimum egyenlegének megállapítása szempontjából - hozzáadja az adott hónap első naptári napján
fennálló számlaegyenleghez.

Számlaforgalom: A számla egyenlege bármikor növelhető és csökkenthető, készpénz ki- és befizetési, illetve
átutalási tranzakcióval.
Szolgáltatói (közüzemi) díjak kiegyenlítésére szóló felhatalmazás nem adható a számlákra, és bankkártya
szolgáltatás nem vehető igénybe hozzájuk.
A K&H évszakok megtakarítási számlákról betét nem köthető le.
Ügyfelenként egy K&H évszakok megtakarítási számla június, december és egy K&H évszakok megtakarítási
számla március, szeptember nyitható.
3.1. K&H évszakok megtakarítási számla június, december kamata
2014.03.02-ig a K&H évszakok megtakarítási számla június, december elnevezése K&H prémium
megtakarítási számla.
Megnevezés
Alapkamat:
Prémium kamat:
500 000 - 50 000 000 Ft közötti összegre
Alapkamat és prémium kamat együttesen:
500 000 - 50 000 000 Ft közötti összegre
Megnevezés
Alapkamat:
Prémium kamat:
500 000 - 50 000 000 Ft közötti összegre
Alapkamat és prémium kamat együttesen:
500 000 - 50 000 000 Ft közötti összegre

Hatályos: 2020. január 1-től – 2020. június 30-ig
Éves kamat (%)
EBKM (%)
0,05
0,05
0,00

0,00

0,05

0,05

Hatályos: 2019. július 1-től – 2019. december 31-ig
Éves kamat (%)
EBKM (%)
0,05
0,05
0,00

0,00

0,05

0,05

A prémium kamat mértékei az egyes rendes prémium kamat időszakok alatt nem változnak.

3.2.

K&H évszakok megtakarítási számla március, szeptember kamata

Megnevezés
Alapkamat:
Prémium kamat:

Hatályos: 2020. április 1-től – 2020. szeptember 30-ig
Éves kamat (%)
EBKM (%)
0,05
0,05
0,00
0,00
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500 000 - 50 000 000 Ft közötti összegre*
Alapkamat és prémium kamat együttesen:
500 000 - 50 000 000 Ft közötti összegre*

Megnevezés
Alapkamat:
Prémium kamat:
500 000 - 50 000 000 Ft közötti összegre*
Alapkamat és prémium kamat együttesen:
500 000 - 50 000 000 Ft közötti összegre*

0,05

0,05

Hatályos: 2019. október 1-től – 2020. március 31-ig
Éves kamat (%)
EBKM (%)
0,05
0,05
0,00

0,00

0,05

0,05

A prémium kamat mértékei az egyes prémium kamat időszakok alatt nem változnak.
4.
K&H tervező megtakarítási számla, K&H ifjúsági megtakarítási betétszámlák
A K&H tervező megtakarítási számla elnevezése 2015. július 2-ig: K&H biztos tartalék számla
A K&H ifjúsági megtakarítási számla elnevezése 2017. április 17-ig: K&H trambulin megtakarítási számla
Hatályos: 2018. január 1-től
A számla egyenlegére
vonatkozó
összegsávok
0 – 2 499 999 Ft-ig
terjedő betétrészre fizetett kamat
EBKM %: 1 millió Ft esetén
2 500 000 - 14 999 999 Ft-ig
terjedő betétrészre fizetett kamat
EBKM %: 10 millió Ft esetén
15 000 000 Ft -tól
terjedő betétrészre fizetett kamat
EBKM %: 20 millió Ft esetén

Betéti
Alapkamat*
(éves kamat
%)

Prémiummal növelt teljes betéti kamat*
(éves kamat %)
a számlán történő alábbi havi jóváírási összegek
esetén
5 000 - 9 999
Ft-ig

10 000 - 34 999
Ft-ig

35 000 Ft-tól

0,05

0,05

0,15

0,15

0,05

0,05

0,15

0,15

0,05

0,05

0,15

0,15

0,05

0,05

0,15

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,12

0,12

Minimum nyitóösszeg:
K&H tervező megtakarítási számla
K&H ifjúsági megtakarítási betétszámla (minden korosztályban)

25 000 Ft
2 000 Ft

Minimum egyenleg:
K&H tervező megtakarítási számla
K&H ifjúsági megtakarítási betétszámla (minden korosztályban)

25 000 Ft
20 000 Ft
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Kamatozási feltételek:
Betéti alapkamat:* az a kamat, amellyel a számla tárgy hónapban kamatozik, amennyiben az adott naptári
hónapban a számlán nem történik kettőnél több terhelési tranzakció (a számlától történő betétlekötés illetve a
számlavezetési díj felszámítása nem minősülnek terhelési tranzakciónak), és a számla napi záró egyenlege az adott hónap első banki munkanapjától kezdődően - minden nap eléri a minimum egyenleget.
Prémiummal növelt teljes betéti kamat:* az a kamat, amellyel a számla tárgy hónapban kamatozik,
amennyiben az adott naptári hónapban a számlán nem történik terhelési tranzakció (a számláról történő
betétlekötés illetve a számlavezetési díj felszámítása nem minősülnek terhelési tranzakciónak), és a számlára
minimum 5 000 Ft összegű jóváírás érkezik (rendszeres vagy eseti átutalás, átvezetés, készpénz befizetés),
továbbá a számla napi záró egyenlege - az adott hónap első banki munkanapjától kezdődően - minden nap
eléri a minimum egyenleget. A kamatjóváírások és a betétlejárati összegek jóváírása a prémium kamatozás
tekintetében nem minősülnek jóváírási tranzakciónak.
Látra szóló betéti kamat: Amennyiben az adott naptári hónapban a számlán kettőnél több terhelési tranzakció
történik (a betétlekötés illetve a számlavezetési díj felszámítása nem számít terhelési tranzakciónak), és/vagy a
számla napi záró egyenlege - az adott hónap első banki munkanapjától kezdődően - akár egyetlen napon nem
éri el a minimum egyenleget, a számla a tárgy hónapban a K&H lakossági bankszámla látra szóló betéti
kamata szerinti kamatozik.
A K&H ifjúsági megtakarítási betétszámlát a Bank évente jogosult felülvizsgálni, és a minimum nyitóösszeg
alatti számlák megszüntetését kezdeményezni.
Ügyfelenként egy K&H tervező megtakarítási számla és egy K&H ifjúsági megtakarítási számla nyitható.
5.

K&H lakossági bankszámlák

K&H lakossági bankszámla, K&H gyámhatósági forintszámla
Hatályos: 2013. szeptember 1-től
Megnevezés
Éves kamat (%)
EBKM (%)
Látra szóló betéti kamat
0,01
0,01
5.1.

Minimum nyitó összeg:

nincs

A K&H gyámhatósági forintszámláról lekötött betét 2020. június 22. napjától K&H gyámhatósági betét
elnevezéssel jelenik meg a számlakivonaton. A K&H gyámhatósági forintszámláról lekötött betét továbbra is a
K&H forint lekötött betét (2020. június 22-től K&H lakossági lekötött betét) feltételei szerint kamatozik.

5.2.

K&H 4000+ számlacsomag
Megnevezés

Látra szóló betéti kamat:
(mindenkori MNB alapkamat mínusz 3,25 %)
Amennyiben az előzőek figyelembe vételével megállapított
kamat százalékos mértéke kevesebb, mint 0, úgy a K&H
lakossági bankszámla látra szóló betéti kamata kerül
elszámolásra.

Hatályos: 2014. február 6-tól
éves kamat (%)
EBKM (%)

0,01

0,01

A K&H 4 000+ számlacsomag igénybevételére vonatkozó feltételeket a „Hirdetmény természetes személyek
bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozóan” hirdetmény tartalmazza.
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6.

K&H privát banki forintszámla, K&H privát banki forint számlacsomag

Megnevezés
Látra szóló betéti kamat:

Hatályos: 2017. augusztus 1-jétől
éves kamat
EBKM (%)
(%)
0,01
0,01

Minimum nyitó összeg: 100 millió Ft, illetve azzal megegyező értékű devizaösszeg vagy értékpapír Banknál
történő elhelyezése
7.

K&H ifjúsági számlacsomagok
7.1.

K&H lakossági bankszámla ifjúsági számlacsomagban minden korosztályban
Hatályos: 2017. április 18-tól
éves kamat (%)
EBKM (%)
0,01
0,01

Megnevezés
Látra szóló betéti kamat
Minimum nyitó összeg:

7.2.

nincs

K&H trambulin start számla

Megnevezés
Látra szóló betéti kamat

Hatályos: 2016. június 22-től
Éves kamat (%)
EBKM (%)
0,20
0,20

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005.évi CLXXIV. törvény illetve ezen törvény módosítására
vonatkozó 2012. évi XCVII törvény értelmében vezetett bankszámla, amely bankszámlán nyilvántartott
követelést a Bank bankbetét formában kezeli.
A számla, változó kamatozású, azaz a Bank a betéti kamatot a számla napi záró egyenlege után a tárgynapra
érvényes kamatmértékkel számolja el. A Bank a betéti kamatot évente, - a december havi zárás keretében - az
év utolsó naptári napján írja jóvá a számlán, a következő napi értéknappal. Ha a számlanyitás napja az év
utolsó napja, akkor az év utolsó napjára esedékes kamat jóváírása a következő év december havi zárás
keretében történik. Amennyiben az év utolsó napja banki szünnap, akkor a Bank a kamatot a következő év
első banküzemi napján, az év első naptári napjának értéknapjával számolja el.
8.

K&H óvadéki forintszámla

Megnevezés
Látra szóló betéti kamat

Hatályos: 2010. június 1-től
éves kamat (%)
EBKM (%)
0,00
0,00

Nyitó összeg: nincs
A betétszámla kifejezetten óvadék céljából elhelyezendő lekötött betét(ek) kezelésére szolgál, és a hozzá
kapcsolódó valamennyi óvadéki lekötött betét megszűnésével megszűnik. A betétszámla nem vesz részt a
bankközi pénzforgalomban, és az óvadéki jog fennállása alatt pénztári tranzakciók és egyéb pénzügyi
műveletek nem végezhetők rajta. A számlatulajdonos a betétszámla felett csak az óvadékra jogosult
kapcsolódó óvadéki jogának megszűnését követően rendelkezhet.

11

Public

A betétszámlának társtulajdonosa nem lehet, állandó meghatalmazott nem kapcsolható hozzá, valamint
haláleseti rendelkezés nem adható rá. A lakossági bankszámlára és betétszámlára vonatkozó Általános
Szerződési Feltételek szerinti szolgáltatások a betétszámlához kapcsolódóan nem vehetők igénybe. Egyéb
részleteket a vonatkozó szerződés, ÁSZF tartalmaz.
9.

K&H végtörlesztés lebonyolítási számla

Megnevezés
Látra szóló betéti kamat

Hatályos: 2010. november 29-től
éves kamat (%)
EBKM (%)
0,00
0,00

Nyitó összeg: nincs
A számla kizárólag más pénzintézet által történő hitelkiváltás során a végtörlesztés lebonyolítására szolgál.
Célja, hogy hitelkiváltással történő végtörlesztés esetén a hitelkiváltó pénzügyi intézmény által a végtörlesztés
céljából átutalt összeg kizárólag a végtörlesztésre legyen fordítható. A számla a végtörlesztéssel egyidejűleg,
de legkésőbb a szerződés aláírásának napjától számított 30 munkanapon belül a Számlatulajdonos külön
rendelkezése nélkül megszűnik.
A Lebonyolítási számlán pénztári tranzakciók és egyéb pénzügyi műveletek nem végezhetők, arra jóváírást a
Bank kizárólag a hitelkiváltó pénzügyi intézmény átutalása alapján teljesít. Átvezetések csak a
Számlatulajdonos egyéb, a Banknál vezetett bankszámlájáról kizárólag a végtörlesztés érdekében
teljesülhetnek.
10.

K&H széfszámla
Megnevezés

Látra szóló betéti kamat

Hatályos: 2006. október 20-tól
éves kamat (%)
EBKM (%)
0,00

0,00

Nyitó összeg: széf ÁSZF szerint (legalább 3 havi széfbérleti díj)
A K&H széfszámla speciális számla, amely kifejezetten a széfbérlettel kapcsolatos pénzügyi elszámolások
lebonyolítására szolgál.
A 4. sorszám alatti számlák sávos kamatozásúak, melyek esetében a feltüntetett kamatláb csak az adott
összegsávra érvényes.
Az 3.- 10. sorszám alatti számlák változó kamatozásúak, azaz a Bank a betéti és hitelkamatot a számla napi
záró egyenlege után a tárgynapra érvényes kamatmértékkel számolja el. A Bank a betéti és hitelkamatot
havonta, - havi zárás keretében - a hó utolsó naptári napján, a zárás keretében írja jóvá, illetve terheli a
számlán, kivéve, ha a számlanyitás napja a hó utolsó napja, ekkor a hó utolsó napjára esedékes kamat
jóváírása, illetve terhelése a következő havi zárás keretében történik a következő napi értéknappal.
Amennyiben a hó utolsó napja banki szünnap, akkor a Bank a kamatot a következő hónap első banküzemi
napjának zárása keretében, a hó első naptári napjának értéknapjával számolja el.
11.

Strukturált betétek

A K&H strukturált betétek értékesítése átmenetileg felfüggesztésre került 2020. január 31-től, 2020. június 1jétől a termékek megszüntetésre kerülnek.
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11.1. K&H toronybetét
A betét kamata két adott deviza bankközi piaci keresztárfolyamának mozgásától függ: amennyiben az árfolyam
a betétlekötéskor megállapított sávon belül marad, (vagy megállapított árfolyamszintet eléri / nem éri el) a
futamidő alatt, akkor a szerződésben foglalt kiemelt kamatot, ha azonban csak egyszer is kilép a sávból (vagy
nem éri el / eléri a megállapított árfolyamszintet), akkor minimum kamatot fizet a Bank lejáratkor a betétre.
11.2. K&H árfolyamindexált betét (árfolyamsávban kamatozó betét)
A betét kamata két adott deviza napi hivatalos keresztárfolyamának mozgásától függ: amennyiben az árfolyam
adott napon a betétlekötéskor megállapított sávon belül tartózkodik (vagy megállapított árfolyamszintet nem éri
el), akkor a szerződésben foglalt kiemelt kamatot, ha nincs a sávon belül (vagy eléri a megállapított
árfolyamszintet), akkor minimum kamatot számol el a Bank (adott napon) a betétre.
A 11.1. és a 11.2. pont alatti betétek elhelyezésére – egyedi árra vonatkozó megállapodás keretében - a
Bankkal egyeztetett devizanemben és időtartammal van lehetőség. A Bank jogosult maximális futamidő és
lekötési összeg meghatározására.
Minimális lekötési összeg: 25 millió HUF vagy ennek megfelelő összeg más devizákban. A Bank kivételes
esetben – például az ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében, akvizíciós céllal – a minimális lekötési összeg
alatt is köthet egyedi árra vonatkozó megállapodást.
Az igénybevétel feltétele: a lekötési összeg ügyfél általi biztosítása a betét lekötésének napján. Ennek
elmulasztása esetén a Bank jogosult az ügyletet zárni, és a zárással kapcsolatos és igazolható költséggel az
ügyfél számláját megterhelni. A betét a Szerződés szerinti visszafizetésének időpontja előtt az ügyfél részéről
nem mondható fel.
Az egyedi árképzés során alkalmazott szempontok:
Az üzletkötéskor a Bank az árakat és hozamokat az aktuális bankközi piaci mozgásoknak és a banki
pozíciónak megfelelően jegyzi. Az árazás kialakítása jellemzően az alábbi tényezők függvénye:
 a lekötendő összeg nagysága, futamideje
 az ügyfél Banknál tartott befektetett összege
 a Bank kockázatvállalási hajlandósága
 a megkötendő ügylet komplexitása
 a megkötendő ügylet munkaigénye
 a Bank által elérhető hozamok és kamatok a bankközi piacokon
 a Bank számára elérhető opciós árazás és volatilitás a bankközi derivatív piacokon
 a Bank számára elérhető devizaárfolyamok a bankközi devizapiacokon
 a Bank likviditása
 a Bank pozíciója betét- és hiteltermékekben
 a Bank pozíciója devizaügyletekben és devizaopciókban
 a Bank pozíciója egyéb derivatív piacokon
 a pénzpiaci kamatok és állampapírok hozamának alakulása
A termék részletes leírását és kockázatait a K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv és a vonatkozó
Szerződés tartalmazza.
12.

Kamatadó

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.) 2006. szeptember 1-jétől
életbelépő változásai alapján a Bank a törvény rendelkezései szerint a magánszemély ügyfelek által kamat
címén megszerzett jövedelemből kamatadót von le. Amennyiben a Számlának több tulajdonosa van, a
kamatadó levonása tárgyában az érintett Számlaszerződésben "Számlatulajdonos"-ként feltüntetett személy
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adóügyi illetékessége az irányadó, a "Társtulajdonos"-ként megjelölt személy adóügyi illetőségének vizsgálata
nélkül."
A Bank által értékesített, a kamatadó hatálya alá nem tartozó forint számla termékek:
 K&H trambulin start számla
 K&H gyámhatósági forintszámla
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