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A fentiekben megjelölt érvényességi dátumtól egyes termékek érvényességének kezdete eltérhet. Ezen esetekben az érvényesség
kezdőidőpontja az adott termékre vonatkozó speciális szabályok feltüntetése mellett kerül meghatározásra.
A HIRDETMÉNYI DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK SZÁMÍTÁSI MÓDJA:
A Hirdetmény díj- és költségtételei minden év április 1-jén legfeljebb az adott tételek legutóbbi inflációs korrigálása óta eltelt időszak összesített
fogyasztói árindex (infláció) értékével módosulnak. 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 az előjelének megfelelően a
következő évi inflációs módosítás alkalmával figyelembevételre kerül. A módosuló Hirdetményt a Bank a hatálybalépést megelőző 2 hónappal
bankfiókjaiban kifüggeszti és közzéteszi internetes honlapján.
Jelen módosítás oka, hogy a Bank
 bevezeti az azonnali forint átutalásra és a másodlagos számlaazonosítóra vonatkozó új szolgáltatásokat.
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Általános feltételek

A K&H prémium banki szolgáltatások a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződés aláírásával vehetők igénybe, kizárólag 18.
életévüket betöltött ügyfeleink részéről. A Prémium banki szolgáltatások keretein belül nyújtott, és kizárólag abban elérhető
szolgáltatások, termékek és kedvezmények a 2. pontban kerülnek pontosan meghatározásra.
Egy személy egyidejűleg egy érvényes Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződésben lehet szerződő fél, függetlenül
attól, hogy Számlatulajdonos vagy Társ-Számlatulajdonos minőségben, esetleg K&H Prémium családi szolgáltatás keretében kötötte
meg a szerződést. Társ-Számlatulajdonos, az a 18. életévét betöltött személy lehet, aki a Számlatulajdonos hozzájárulásával írja alá a
K&H Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződést. A Társ-Számlatulajdonos esetén az Igénybevételi feltételek nem kerülnek
vizsgálatra, de ettől függetlenül teljes körűen igénybe veheti a 2. pontban meghatározott tartalmú K&H Prémium számla- és
szolgáltatáscsomagot.

Igénybevételi feltételek

1.1

1.1.1

Prémium számla- és szolgáltatáscsomag igénybevételi feltételei

Prémium számla és szolgáltatáscsomag szerződés megkötésének, azaz a K&H Prémium banki tagság létesítésének feltétele az alább
meghatározott igénybevételi feltételek teljesítése a Türelmi időszak végéig. A prémium számla és szolgáltatáscsomag szerződés
Prémium családi szolgáltatás keretében történő igénybevétele a 1.1.2. pontban kerül szabályozásra.
Igénybevételi feltételek
2019. január 2-tól megkötött Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződések esetén

legalább 5 millió forint értékű Megtakarítási állomány Banknál történő elhelyezése,
vagy

legalább 500 ezer forint értékű Beérkező átutalás jóváírás.
2017. április 18 – 2019. január 1. között megkötött Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződések esetén

legalább 5 millió forint értékű Megtakarítási állomány Banknál történő elhelyezése,
vagy

legalább 300 ezer forint értékű Beérkező átutalás jóváírás.
2017. január 1 – április 17. között megkötött Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződések esetén

legalább 5 millió forint értékű Megtakarítási állomány Banknál történő elhelyezése.
2016. december 31-ig megkötött Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződések esetén

legalább 5 millió forint értékű Megtakarítási állomány Banknál történő elhelyezése,
vagy

40 éves életkor alatt legalább 3 millió forint értékű Megtakarítási állomány Banknál történő elhelyezése.

1.1.2

K&H Prémium Családi szolgáltatás igénybevételi feltételei

A Prémium számla és szolgáltatáscsomaggal rendelkező ügyfél (a továbbiakban Prémium Ügyfél) gyermeke vagy unokája (a
továbbiakban Prémium Családi Ügyfél) valamint a Privát Banki Keretszerződéssel rendelkező ügyfél (a továbbiakban Privát Banki Ügyfél)
gyermeke vagy unokája (továbbiakban Prémium Családi Ügyfél) a Prémium számla és szolgáltatáscsomag szerződés megkötésére,
ezáltal a Prémium Ügyfelet mindenkor megillető prémium szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére jogosult a jelen
Hirdetményben szabályozott igénybevételi feltételek vizsgálata nélkül (továbbiakban: K&H Prémium Családi szolgáltatás)
A Prémium Családi Ügyfél számára a K&H prémium családi szolgáltatás keretén belül a Prémium szolgáltatáscsomag szerződés 2. és
3. pontjában foglaltak nem kerülnek alkalmazásra mindaddig, amíg a Prémium Családi Ügyfél megfelel a családi kapcsolaton alapuló
kedvezmény feltételeknek. Egy Prémium Ügyfél vagy egy Privát Banki Ügyfél jogán legfeljebb 5 Prémium Családi Ügyfél vehet részt a
K&H prémium családi szolgáltatásban.
A családi kapcsolaton alapuló prémium kedvezmény megszűnik,




amennyiben a jogosultságot megalapozó Prémium Ügyfél Prémium szolgáltatáscsomag szerződése vagy Privát Banki Ügyfél
Privát Banki Keretszerződése bármely okból megszűnik.
amennyiben a Prémium Családi Ügyfél betölti a 30. életévét,
a Prémium Ügyfél vagy a Privát Banki Ügyfél halálát követő egy év lejártával. Abban az esetben, ha a Prémium Családi ügyfél
ezen időszak alatt tölti be a 30. életévét, a K&H prémium családi szolgáltatásra való igénybevételi jogosultság csak a fent
hivatkozott egy év lejártát követően szűnik meg.

A Prémium Családi szolgáltatás megszűnése esetén a Prémium Családi Ügyfélre irányadóvá válnak a Prémium szolgáltatáscsomag
szerződés 3. pontjának feltételei, ennek megfelelően a továbbiakban köteles megfelelni a K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomag
igénybevételi feltételeinek.
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A Bank a családi kapcsolat fennálltát bármikor jogosult ellenőrizni. Amennyiben a Prémium Családi Ügyfél a családi kapcsolat fennállását
hitelt érdemlően nem igazolja



a K&H prémium szolgáltatások és a családi kapcsolaton alapú kedvezmények igénybevételére való jogosultságát elveszíti és
ezzel egyidejűleg az Ügyfél Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződése is megszűnik és
a továbbiakban a részére vezetett bankszámlára vonatkozó szolgáltatástartalomra, valamint a kapcsolódó díjak és jutalékok
mértékére a K&H Lakossági Bankszámlára vonatkozó, a természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött
betéteire és pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetményben szabályozott feltételek válnak irányadóvá.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Prémium Családi Ügyfél, vagy a Prémium Ügyfél, vagy a Privát Banki Ügyfél a családi kapcsolat
fennálltával kapcsolatban a Bankot megtévesztette, a Bank jogosulttá válik a Prémium Családi Ügyfél Prémium Számla és
Szolgáltatáscsomag szerződését azonnali hatállyal felmondani és a részére nyújtott kedvezményeket visszakövetelni.
A K&H Prémium Családi szolgáltatás keretében nyílt számla megnevezése a Prémium szolgáltatáscsomag szerződésen: „K&H prémium
számlacsomag – MJCS körben”.

Meghatározások

1.2

Igénybevételi feltételek: a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag jelen hirdetmény 1.1.1 pontjában részletezett igénybevételi
feltételei.
Kedvezményfeltételek: a prémium számla és szolgáltatáscsomag díjának a jelen hirdetmény 2.1 pontjában foglaltak szerinti
díjfelezéséhez vagy díj nullázásához szükséges feltételek
Megtakarítási állomány: a Számlatulajdonos Banknál vezetett forint és deviza betét-, és bankszámláin elhelyezett megtakarításainak,
a K&H befektetési alapokba, a Banknál vezetett értékpapírszámlán elhelyezett állampapírokba, a K&H Bank által kibocsátott
kötvényekbe, valamint a K&H megtakarítási életbiztosításokba befektetett összegek forintra számított összesen egyenlege.
Az aktuális Megtakarítási állomány minden hónapban az utolsó banki munkanapra nézve kerül megállapításra.
Az összesen egyenleget a bármely számlán fennálló negatív egyenleg csökkenti. A devizában fennálló egyenlegek forintra történő
átszámítására a tárgyhónap utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon kerül sor. A K&H befektetési alapokba, a Banknál
vezetett értékpapírszámlán elhelyezett állampapírokba és a K&H Bank által kibocsátott kötvényekbe befektetett összeg számítása során
a befektetések bekerülési áron, a megtakarítási életbiztosítások piaci áron kerülnek értékelésre.
A Társ-Számlatulajdonos által elhelyezett megtakarítások, K&H befektetési alapok, a Banknál vezetett értékpapírszámlán elhelyezett
állampapírok, a K&H Bank által kibocsátott kötvények, valamint a megtakarítási életbiztosításokba befektetett összegek a feltétel
vizsgálat során nem kerülnek figyelembe vételre.
Beérkező átutalás jóváírás: a feltétel abban az esetben teljesül, ha a tárgyhóban összesen legalább a meghatározott összegben,
bármilyen jogcímen, legfeljebb három részletben érkezik belföldi vagy külföldi forint vagy deviza átutalás jóváírás azon K&H Lakossági
Bankszámlára, amelyhez a K&H prémium számlacsomag kapcsolódik.
Kártyás vásárlás: a feltétel abban az esetben teljesül, ha a K&H prémium számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártyákkal (beleértve a
társkártyát is) és a K&H prémium számlacsomag főtulajdonosának a hitelkártya számlájához kapcsolódó hitelkártyákkal (beleértve a
társkártyákat is) történt költések az adott hónapban a legalább a meghatározott összegben teljesülnek. A kártyás tranzakciók a tranzakció
végzésének napjával számítanak, beleértve a hétvégén végzett tranzakciókat is.
Türelmi időszak a szerződés aláírásától számítva a következő naptári hónap utolsó napjáig terjedő időszak.
Felülvizsgálati időszak A tárgyhónap első munkanapjától a tárgyhónap utolsó napjáig, illetve ha az munkaszüneti nap, akkor az azt
megelőző banki munkanapig tartó időszak. A soron következő Felülvizsgálati időszak az ezt követő banki munkanapon kezdődik.
Rendszeres befektetésnek minősül:

rendszeres befektetési jegy vásárlás az alábbi alapokban:
o K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy (ISIN: HU0000721121); K&H „rendszeres” 3az1-ben dinamikus
befektetési jegy (ISIN: HU0000721139); K&H „rendszeres” válogatott óvatos befektetési jegy (ISIN: HU0000720750);
K&H „rendszeres” válogatott dinamikus befektetési jegy (ISIN: HU0000720768)

rendszeres díjas megtakarítási életbiztosítások:
o K&H hozamhalmozó 2 életbiztosítás; K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás 2


a Bank a havi rendszeres befektetési jegy vásárlásoknál vizsgálja azt, hogy az ügyfél értékpapír, vagy nyugdíjelőtakarékossági számlájára átutalás jóváírás formájában beérkezett-e legalább akkora összeg, mint amekkora összegű a
rendszeres befektetési jegy vételi megbízás. Rendszeres díjas megtakarítási életbiztosítások esetén ez a kitétel nem
érvényes.
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Az Igénybevételi feltételek teljesítése(Türelmi időszak)

A Számlatulajdonos az Igénybevételi feltételeknek a Türelmi időszak végére köteles megfelelni. A szerződéskötés hónapjára a
szolgáltatás díja nem kerül felszámításra. Amennyiben a Türelmi időszak végéig nem teljesül az Igénybevételi feltétel, akkor a
szolgáltatás kedvezményekkel nem csökkentett díja a szerződés aláírását követő naptári hónapra vonatkozóan felszámításra kerül,
ugyanakkor a K&H prémium számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények a Türelmi időszak lejártát követő naptól
megszűnnek, és a szerződésben foglaltak szerint a K&H prémium számlacsomag a K&H kényelmi plusz számlacsomagra módosul.
Amennyiben a Türelmi időszak végén teljesül az Igénybevételi feltétel, a szolgáltatás 3.1.1 pontban szabályozottak szerinti díja kerül
felszámításra és a szerződés érvényben marad mindaddig, míg valamelyik fél a megszüntetését nem kezdeményezi.

1.4

A feltételek vizsgálata(Felülvizsgálati időszak)

A Bank a Türelmi időszakot követően, minden Felülvizsgálati időszakban vizsgálja az Igénybevételi feltételek és a Kedvezményfeltételek
teljesülését. A Prémium számla- és szolgáltatáscsomag díjának a tárgyhóra vonatkozóan fizetendő mértéke a feltételek teljesítésével
összhangban, a 3.1.1 pontban foglaltak szerint kerül megállapításra.

2

K&H prémium banki szolgáltatások

A K&H Bank az alábbi szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújtja a K&H prémium banki szolgáltatások keretén belül a prémium
számlavezetési díj ellenében.

2.1

K&H prémium számla és szolgáltatáscsomagban vezetett bankszámlák

A Bank a K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomag keretein belül K&H Lakossági Bankszámlát, illetőleg K&H Lakossági
Devizaszámlát vezet. A prémium számla és szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezmények legfeljebb egy forint és legfeljebb két
darab devizaszámlára vonatkozóan vehetőek igénybe. A bankszámla mellé csoportos biztosítás is igénybe vehető a Természetes
személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény 1. számú
mellékletében szabályozottak szerint, a jelen Hirdetmény 3.1.3. pontjában meghatározott díj ellenében.

2.2

K&H prémium számla és szolgáltatáscsomag keretében nyújtott bankkártya szolgáltatás

A Bank a Prémium számla és szolgáltatáscsomaghoz az alább megjelölt presztízs bankkártyákat ajánlja a 3.1.4. pontban
meghatározott kedvezményekkel.

K&H Visa arany érintőkártya

K&H World Mastercard hitelkártya
A Prémium számla- és szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó betéti bankkártyákra, illetőleg hitelkártyákra vonatkozó igénylési
feltételeket, a kártyák használati körét, a tranzakciók elszámolásának szabályait, valamint az internetes biztonsági kód-szolgáltatás,
illetve egyéb feltételeket – hitelkártya esetén a bankkártyás vásárlások utáni visszatérítés szabályait – a Bankkártya és hitelkártya
szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint a ’Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek
részére’ valamint a ’Hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére’ című hirdetmények tartalmazzák.
2.3

Széfszolgáltatás

Prémium számla- és szolgáltatáscsomaggal rendelkező ügyfeleink részére kedvezményes széfszolgáltatást nyújtunk a 3.2. pontban
meghatározott díjak alkalmazásával.
2.4

Megtakarítási és befektetési termékek

Megtakarítási és befektetési termékek széles skálája érhető el a K&H Prémium szolgáltatás keretében.
Az aktuális kamatokat a Lakossági forint kamat hirdetmény – 4. sz. melléklete, illetve a Lakossági deviza kamat hirdetmény – 5. sz.
melléklete tartalmazza. A befektetési alapokról a Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó hirdetményből
tájékozódhat.

2.5

K&H prémium befektetési iránytű®

A K&H prémium befektetési iránytű® Prémium Számlatulajdonos ügyfeleink számára elérhető szolgáltatás, amennyiben az ügyfélnek
van érvényesen kitöltött alkalmassági tesztje (Befektetővédelmi Kérdőív). A K&H prémium befektetési iránytű® a legfrissebb piaci
események tükrében személyre szabott portfólió-elemzést, valamint konkrét, az ügyfél kockázati besorolásának megfelelő személyre
szóló ajánlást tartalmaz. A szolgáltatással segítséget nyújtunk az ideális, személyre szabott befektetési szerkezet kialakítására. A
K&H prémium befektetési iránytű® elkészítését évente 1 alkalommal jogosult kérni a Prémium Számlatulajdonos ügyfél az igényének
megfelelő időpontban. A prémium banki tanácsadó személyesen is egyezteti Önnel a K&H prémium befektetési iránytűben® foglalt
javaslatokat, befektetési tanácsokat, és ahhoz kapcsolódóan további szóbeli tájékoztatást nyújt. A K&H prémium befektetési iránytű®
azon Prémium Számlatulajdonos ügyfeleink számára elérhető szolgáltatás, akiknek a Megtakarítási állományuk legalább 2 millió Ft
és a Befektetővédelmi Kérdőív alapján a befektetői kockázati besorolása legalább óvatos.

Általános feltételek
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2.6

Érvényes: 2019.07.01-től

Prémium hitel kedvezmények

Prémium ügyfélként elsőbbségi figyelem mellett vehető igénybe a K&H ingatlanfedezetű hitel árazási kedvezménnyel, illetve kiemelt
összegű folyószámla hitelkeret igényelhető.
A prémium kedvezményeket, valamint azok mértékét a K&H üzleti feltételű lakáshitel, a K&H ingatlanfedezetű személyi hitel, a K&H
lakáscélú hitelek állami támogatással hirdetmények tartalmazzák.

2.7

Prémium biztosítási kedvezmények

Prémium ügyfeleink részére a K&H bankfiókokban kötött vagy a Bank által ajánlott ügynök közvetítésével létrejött K&H lakásbiztosítás
kötése esetén 5% prémium kedvezményt ad a K&H Biztosító Zrt.
Szintén a fent említett két csatornán keresztül történő K&H casco biztosítás kötése esetén pedig 5% prémium kampánykedvezményt
biztosít 2017. december 31-ig a K&H Biztosító Zrt. Prémium banki tanácsadónál történő kárbejelentés esetén prémium ügyfeleink
részére soron kívüli ügyintézést biztosítunk. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító Zrt. nyújtja.

2.8

Prémium banki tanácsadó

A szolgáltatás keretén belül személyes tanácsadó segít megtalálni a pénzügyi szokásokhoz, életvitelhez igazodó, igényeknek
leginkább megfelelő megoldásokat és teljes körű tanácsadást nyújt, legyen szó bármilyen pénzügyi termékről, szolgáltatásról.

2.9

Prémium távbankár szolgáltatás

Távbankáraink videotelefonon, hosszabbított nyitvatartási időben állnak rendelkezésre bármilyen további díj felszámítása nélkül. A
Távbankár szolgáltatást a +36-1-468-8245, +36-1-468-8246, +36-1-468-8247, +36-1-468-8248 telefonszámon érhető el minden
hétköznap reggel 8 és este 20 óra között az ehhez szükséges K&H énazonosító és ePIN kód használatával.
A Prémium távbankár szolgáltatás keretein belül igénybe vehető termékeket és szolgáltatásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Azon
termékekre és szolgáltatásokra, amelyek a prémium távbankár szolgáltatás keretein belül nem elérhetőek, az alábbi táblázat
tartalmazza a javasolt igénybevételi csatornát.
Távbankár
szolgáltatás
keretében
igénybe
vehető

Megtakarítás, befektetés
Értékpapírszámla,
Nyugdíj-előtakarékossági
számla, Tartós befektetési
számla

1. Befektetési jegyek

Befektetési jegy vétel
Befektetési jegy visszaváltás
Befektetési jegyek csereügyletei
Befektetési jegy megbízások
visszavonása
Rendszeres befektetési jegy vételi
megbízás
Rendszeres befektetési jegy vételi
megbízás módosítása, visszavonása
Zártvégű befektetések jegyzése

Megtakarítás, befektetés

2. Tőzsdei termékek
(részvények és zártvégű
befektetési jegyek)

3. Állampapírok

Általános feltételek



Nyitás / zárás

Megtakarítás, befektetés

Limitáras tőzsdei eladási megbízás
Limitáras tőzsdei vételi megbízás
Limitáras tőzsdei megbízások
visszavonása
Kamatozó kincstárjegy vétel
Kamatozó kincstárjegy eladás
Diszkont kincstárjegy vétel
Diszkont kincstárjegy eladás
Magyar Államkötvény vétel
Magyar Államkötvény eladás

Távbankár szolgáltatás hiányában
elsődlegesen ajánlott csatorna
TeleCenter E-bank
Bankfiók

Távbankár
szolgáltatás
keretében
igénybe
vehető





Távbankár szolgáltatás hiányában
elsődlegesen ajánlott csatorna
TeleCenter E-bank
Bankfiók




Távbankár
szolgáltatás
keretében
igénybe
vehető




Távbankár szolgáltatás hiányában
elsődlegesen ajánlott csatorna
TeleCenter E-bank
Bankfiók
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4. Betétek

K&H tervező megtakarítási
számla
K&H évszakok
megtakarítási számlák
Tartós betéti számla
Trambulin osztálykassza
számla
Bankszámlák
Bankkártya

Ingatlan fedezetes hitel



Nyitás / zárás



Nyitás / zárás



Nyitás / zárás



Nyitás / zárás
Bankkártya rendelés
Bankkártya pótlás
Bankkártya aktiválás
Bankkártya tiltás




Hitelkártya
Személyi hitel (ing. fedezet nélkül)
Folyószámla hitelkeret
Ingatlanvásárlási hitel
Szabadfelhasználású személyi hitel

Meglévő életbiztosítási
szerződés módosítása

Nem-élet biztosítás

Távbankár
szolgáltatás
keretében
igénybe
vehető




Távbankár
szolgáltatás
keretében
igénybe
vehető

Biztosítási termékek

Új életbiztosítás
szerződés kötése

Távbankár szolgáltatás hiányában
elsődlegesen ajánlott csatorna
TeleCenter E-bank
Bankfiók

Nyitás / zárás

Hiteltermékek

Fogyasztási hitel


Távbankár
szolgáltatás
keretében
igénybe
vehető

Lakossági számlatermékek

Érvényes: 2019.07.01-től





Kamatozó kincstárjegy jegyzés
Lakossági lekötött betétek kezelése
Lakossági lekötött betét kezelése
egyedi árazással
Strukturált befektetések (sztenderd és
egyedi kétdevizás befektetés)

Rendszeres díjas megtakarítási
Egyszeri díjas megtakarítási
Rendszeres díjas kockázati
Befektetési egységhez kötött életbiztosítás
alatti eseti díjfizetési és áthelyezési
megbízások
Egyszeri díjas megtakarítási
Rendszeres díjas megtakarítási
Lakásbiztosítás
Utas/poggyász biztosítás
KGFB / CASCO




Távbankár szolgáltatás hiányában
elsődlegesen ajánlott csatorna
TeleCenter E-bank
Bankfiók





Távbankár szolgáltatás hiányában
elsődlegesen ajánlott csatorna
TeleCenter E-bank
Bankfiók



















2.10 Elsőbbségi kiszolgálás, diszkrét környezet, időpontegyeztetés
A prémium banki ügyfél részére a Bank prémium banki tanácsadót biztosít, aki személyesen, telefonon és e-mailen keresztül áll az
Ügyfél rendelkezésére. Személyes vagy telefonos ügyintézés esetén a Prémium banki ügyfél részére a Bank elsőbbségi kiszolgálást
biztosít, számos bankfiókban a személyes ügyintézésre elkülönített iroda vehető igénybe. A prémium szolgáltatást kínáló
bankfiókokban a prémium banki tanácsadó előzetes időpontegyezetetés alapján is az ügyfél rendelkezésére áll. Prémium
szolgáltatást nyújtó fiókjaink aktuális listája megtalálható a www.kh.hu oldalon.

2.11 K&H prémium befektetői klub
Prémium banki ügyfeleink tájékoztatása egy meghívás alapú (alkalmanként a prémium banki ügyfelek Bank által meghatározott körét
érintő) klubszerű rendezvény keretén belül, melynek segítségével megismerhetik ügyfeleink az aktuális nemzetközi és hazai
makrogazdasági helyzetet, illetve az ehhez kapcsolódó befektetési megoldásokat.

Általános feltételek
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2.12 Partnerkedvezmények
Partnereinknél Prémium számlacsomaghoz tartozó Visa arany betéti bankkártyájával történő vásárláskor számos szolgáltatás
kedvezményesen vehető igénybe.
Az elfogadó partnerek aktuális listája megtalálható a www.kh.hu oldalon.

2.13 Hírlevelek
Kizárólag a prémium banki ügyfeleinknek készülő hírlevél, az aktuális piaci eseményekről, a makrogazdasági mutatók helyzetéről, a
javasolt portfólió elemekről, amelyet heti rendszerességgel küldünk Bankunknál regisztrált e-mail címmel rendelkező ügyfeleinknek
e-mailen keresztül.

3

Prémium számla- és szolgáltatáscsomag havi díj megállapítása és a szolgáltatáshoz
kapcsolódó további kedvezmények
K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomag díja

3.1

A prémium számlavezetési díj megfizetése megkezdett naptári havonként, a tárgyhónapot követő hónap 8. napján esedékes. Ha az
adott hónap 8. napja munkaszüneti nap, akkor az azt követő banki munkanapon kerül terhelésre.
A K&H Prémium számlacsomaghoz feltételhez kötött díjkedvezmények kapcsolódnak.
Az életbiztosítás nélküli prémium számlavezetési díj az alább részletezett feltételek teljesítése esetén részben vagy egészben
visszatérítésre kerül. A prémium számlavezetési díj utólagos visszatérítésével kapcsolatban a feltételek teljesülésének vizsgálata a
Felülvizsgálati időszakonként történik. A feltétel(ek) teljesülése esetén az életbiztosítás nélküli prémium számlavezetési díj
kedvezményként visszajáró része a tárgyhónapot követő naptári hónap 8. napján (amennyiben ez nem banki munkanap, úgy az ezt
követő banki munkanapon) kerül visszatérítésre.

3.1.1

Prémium számla-és szolgáltatáscsomag díj megállapítása és kedvezményrendszere (EBKM: 0,01%)

A prémium számla és szolgáltatáscsomag havi díjának megfizetése során az ügyfél díjfelező vagy díjnullázó kedvezményben
részesül, a szerződéskötés időpontjában irányadó alábbiakban részletezett feltételeknek történő megfelelés esetén, az alábbiak
szerint.
2019. január 2-án és azt követően megkötött Prémium szolgáltatáscsomag szerződés esetén
Prémium számla- és szolgáltatáscsomag havi díja
havi díj és a felezési, nullázási feltételek
Nem rendelkezik
- 5 millió forint megtakarítással
5 404 Ft
vagy
- 500 000 forint rendszeres bejövő átutalással
vagy 500 000 forint bejövő átutalással
Rendelkezik
5 millió forint feletti
2 702 Ft
megtakarítással

0 Ft

Rendelkezik
5 millió forint feletti
megtakarítással
vagy
500 000 forint bejövő
átutalással

és

havonta legalább100 000 forint összértékű kártyás vásárlással vagy
havonta legalább 50 000 forint értékben teljesülő*
-rendszeres befektetési jegy vásárlással, vagy
-rendszeres díjas megtakarítási életbiztosítással**

vagy
Rendelkezik
15 millió forint feletti megtakarítással
* Az 50.000 Ft összeg vizsgálatánál a befektetési jegyek vásárlásának, és a rendszeres díjas megtakarítási életbiztosításnak az
összegei összeadódnak.. Pl.: 30.000 Ft befektetési jegy vásárlás ÉS 20.000 Ft rendszeres díjas megtakarítási életbiztosítás
együttesen is teljesíti a feltételt.
Az érintett rendszeres típusú befektetési jegyek és rendszeres díjas megtakarítási életbiztosítások körét és a befektetések
vizsgálatának szabályait jelen Hirdetmény 1.2-es pontja (Meghatározások) tartalmazza.

Általános feltételek
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Érvényes: 2019.07.01-től

2017. április 18. és 2019. január 1. között megkötött Prémium szolgáltatáscsomag szerződés esetén
Prémium számla- és szolgáltatáscsomag havi díja
havi díj és a felezési, nullázási feltételek
Nem rendelkezik
- 5 millió forint megtakarítással
5 404 Ft
vagy
- 300 000 forint rendszeres bejövő átutalással
vagy Rendelkezik
Rendelkezik
5 millió forint feletti
300 000 forint bejövő átutalással
2 702 Ft
ÉS
megtakarítással
100 000 forint összegű kártyás vásárlással
vagy Rendelkezik
vagy Rendelkezik
Rendelkezik
5 millió forint feletti
5 millió forint feletti
15 millió forint feletti
megtakarítással
megtakarítással
megtakarítással
0 Ft
ÉS
ÉS
500 000 forint bejövő
100 000 forint összegű kártyás
átutalással
vásárlással

2017. április 17. előtt megkötött Prémium szolgáltatáscsomag szerződés esetén
Prémium számla- és szolgáltatáscsomag havi díja
havi díj és a felezési, nullázási feltételek
Nem rendelkezik
5 millió forint megtakarítással
5 404 Ft
vagy
40 éves életkorig nem rendelkezik 3 millió forint megtakarítással
Rendelkezik
5 millió forint megtakarítással
vagy
2 702 Ft
40 éves életkorig rendelkezik 3 millió forint megtakarítással

Rendelkezik
5 millió forint
megtakarítással
vagy
40 éves életkorig
rendelkezik 3 millió
forint megtakarítással
ÉS
500 000 forint bejövő
átutalással

0 Ft

3.1.2

vagy

Rendelkezik
5 millió forint megtakarítással
vagy
40 éves életkorig rendelkezik
3 millió forint megtakarítással
ÉS
100 000 forint kártyás
vásárlással

vagy

Rendelkezik
15 millió forint feletti
megtakarítással

K&H Prémium Családi szolgáltatás havi díja (EBKM: 0,01%)

A Prémium Családi szolgáltatás esetén feltételvizsgálat nem történik, a szolgáltatás biztosítás nélküli havi díja 0 Ft.

3.1.3

A K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomaghoz igényelt biztosítás havi díja

2019. január 1-ig megkötött Prémium számla- és szolgáltatáscsomagokhoz igényelt biztosítás esetén, a 3.1.1 és a 3.1.2
pontokban meghatározott díjakon felül:



normál életbiztosítás: 390 Ft
bővített életbiztosítás: 990 Ft

2019. január 2-től megkötött Prémium számla- és szolgáltatáscsomagokhoz igényelt biztosítás esetén, a 3.1.1 és a 3.1.2
pontokban meghatározott díjakon felül:



normál életbiztosítás: 390 Ft
prémium életbiztosítás: 1990 Ft, melynek tartalmát jelen hirdetmény 1. sz. melléklete tartalmazza.

Általános feltételek
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Érvényes: 2019.07.01-től

A Prémium számlacsomaghoz elérhető normál, valamint a 2019. január 1-jéig elérhető bővített életbiztosítás részletes feltételeit
A természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó
Hirdetmény 1. sz. melléklet 9. pontja tartalmazza.

3.1.4

K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomag díjkedvezményes szolgáltatásai
Szolgáltatás tárgya

Díj mértéke

A bankszámlához megrendelt legfeljebb 2 darab betéti bankkártya mindenkori éves díja
Ha több kártya kapcsolódik a számlához, akkor az ingyenes bankkártyák meghatározásának
sorrendje az alábbi: K&H Visa arany, bármely egyéb dombornyomott, bármely elektronikus
betéti bankkártya.
A Prémium számla és szolgáltatáscsomag fő számlatulajdonosa részére igényelt 1 darab K&H
World Mastercard vagy hitelkártya hirdetmény szerinti más hitelkártya mindenkori éves díja

0 Ft

0 Ft
Adott havi periódusban az
első 5 tranzakció 0 Ft

Betéti bankkártyás forint készpénzfelvétel K&H banki ATM-en
Automatikus törlesztés (csoportos beszedés) díja hitelkártya minimum törlesztés összegére,
valamint a teljes hiteltartozás összegére

Díjmentes

Azonnali* / aznapi / határidős forint átutalási megbízás bankon belülre és kívülre (belföldre) – ebankon / mobilbankon keresztül
* A banki munkanapon 18 óráig teljesített azonnali forint átutalások esetén a teljesítés napján érvényes díj, a banki
munkanapon 18 óra után, valamint munkaszüneti napon teljesített azonnali forint átutalás esetén a következő banki
munkanapra meghirdetett díj kerül felszámításra.

Szolgáltatói díjterhelés – minden csatornán
(Csoportos beszedési megbízás)
Rendszeres forint átutalási megbízás bankon belülre és kívülre (belföldre) – minden csatornán

Havonta az első 30 tranzakció
0 Ft
az első 30 tranzakcióba az
egyébként díjmentes tranzakciók
is beleszámítanak

2 db K&H Lakossági Devizaszámla számlavezetési díja

0 Ft

K&H lakossági mobilinfo havi díj
K&H e-bank sms azonosítással havi díj

0 Ft
0 Ft

K&H e-bank mobil-token azonosítással havi díj

0 Ft

K&H e-portfólió havi díj

0 Ft

K&H mobilbank havi díj

0 Ft

A tranzakciós költség a díjak megjelölt összegén felül, kedvezményes szolgáltatások esetén is felszámításra kerül a Természetes
személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetményben
szabályozottak szerint.

3.2

Széfszolgáltatás kedvezményes díja
Kártérítési felelősségvállalás
felső határa

Nettó bérleti díj, Ft/hó
Esedékesség

„A“ méretű széf
esetén

„B“ méretű széf
esetén

„C“ méretű széf
esetén

500 000 Ft

1 060 Ft

1 158 Ft

1 282 Ft

szerződés szerint

1 000 000 Ft

1 604 Ft

1 703 Ft

1 802 Ft

szerződés szerint

2 000 000 Ft

1 999 Ft

2 170 Ft

2 295 Ft

szerződés szerint

5 000 000 Ft

3 332 Ft

3 456 Ft

3 578 Ft

szerződés szerint

10 000 000 Ft

6 665 Ft

6 913 Ft

7 184 Ft

szerződés szerint

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 104 Ft + áfa díjnövekmény fizetendő.
Széf mérettáblázat:

Általános feltételek

„A“ (kisméret)
„B“ (közepes méret)
„C“ (nagy méret)

– 100 mm magasságig
101 – 250 mm magasságig
251 –
mm magasságtól
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Egyéb költségek: A széf kulcsának elvesztése miatt felmerülő költségek a Bérlőt terhelik. Mértéke: 10 537 Ft + áfa + az új kulcsok
beszerzésével, a zár cseréjével kapcsolatos, a széffeltörést végző cég által kiszámlázott költségek
K&H széfkulcs letétben:

díjmentes

Felelős őrzés / megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint őrzés költségtérítése:
526 Ft + áfa/hó
A díj a felelős őrzésbe vétel időpontjától számítva megkezdett naptári havonként esedékes.
Széfszolgáltatással kapcsolatos igazolás kiadása: díjmentes

K&H széfszámla
Minimum nyitó összeg: széf ÁSZF szerint (legalább 3 havi széfbérleti díj)
A számla látra szóló kamatát a Forint Kamat Hirdetmény (4. sz. melléklet) tartalmazza.

4

Egyéb rendelkezések

Jelen Hirdetményben szereplő bankszámla, betéti és befektetési szolgáltatások feltételei és kondíciói a K&H Bank Zrt. természetes
személy ügyfeleire érvényesek. A Bank meghatározása szerint természetes személyeknek minősülnek a devizabelföldi és
devizakülföldi magánszemélyek. Amennyiben az Ügyféllel kötött egyedi szerződés a jelen Hirdetményben foglalt feltételektől eltérő
feltételeket tartalmaz, az egyedi szerződés („Ügyfélszerződés”) rendelkezései alkalmazandók (az Ügyfélszerződés az egyes
szolgáltatások ÁFA-besorolását nem változtatja meg).
Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Bank üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat, valamint a Befektetési és
kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák, amelyek a Bank
ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetőek a bankfiókokban és a Bank honlapján. Az egyes termékekhez kapcsolódó biztosításokkal
kapcsolatos szabályokat az adott termékre irányadó hirdetmény tartalmazza.
A jelen hirdetményben fel nem tüntetett kapcsolódó termékek és szolgáltatások részletes feltételeit (ideértve a külön igényelhető,
kapcsolódó biztosítási csomagokat is) és ezen szolgáltatások díjait, jutalékait és azok esedékességét, illetve egyéb feltételeit

a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre
irányadó általános szerződési feltételek

bankkártya és hitelkártya termékek általános szerződési feltételei

elektronikus azonosítási banki szolgáltatások általános szerződési feltételei

bankszámlavezetés esetén a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári
tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény

betéti bankkártyák esetén a K&H betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére

hitelkártyák esetén a K&H hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére
megnevezésű hirdetmények tartalmazzák.

Általános feltételek
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1 sz. melléklet
2019. január 2-től igényelt prémium életbiztosítás jellemzői
:
Biztosítási fedezet
kockázati életbiztosítás (bármely okú halál)*

prémium életbiztosítás
1 000 000 forint

baleseti halál

10 000 000 forint

közlekedési baleseti halál

10 000 000 forint

baleseti kórházi egyszeri térítés a 10. napon

1 000 000 forint

Asszisztencia-szolgáltatás:
TeleDoktor
otthoni ápolás

max. 100 000 forint/év

képalkotó vizsgálatok

max. 250 000 forint/év

* A biztosított 70. életévének betöltése után haláleseti szolgáltatás már nem, csak baleseti (baleseti halál; közlekedési
baleseti halál; baleseti teljes és baleseti kórházi egyszeri térítés a 10. napon) szolgáltatás jár.
Biztosított (számlatulajdonos):
Biztosított lehet, minden 18. életévét betöltött Számlatulajdonos.
A biztosítási védelem a Társ-Számlatulajdonosra nem terjed ki. Az adott Biztosított vonatkozásában a kockázatviselés az
életbiztosítási védelem igénylésével kezdődik.
Várakozási idő:
A Biztosított kockázatviselés tartama alatt bekövetkező nem baleseti eredetű halála (bármely okú halál) esetén hat havi
várakozási idő kerül alkalmazásra.
A Biztosító szolgáltatása:
Az életbiztosítási védelemhez kapcsolódóan a biztosító szolgáltatása a Számlatulajdonos nem baleseti eredetű halálának
bekövetkezése esetén az alábbiak szerint esedékes:

a Számlatulajdonos nem baleseti eredetű halála esetén a Biztosító szolgáltatása a bármely okú haláleseti biztosítási
szolgáltatás összege.
Az életbiztosítási védelemhez kapcsolódóan a biztosító szolgáltatása a Számlatulajdonos baleseti eredetű halálának
bekövetkezése esetén az alábbiak szerint esedékes:

a Számlatulajdonos baleseti eredetű halála esetén a Biztosító szolgáltatása a bármely okú haláleseti biztosítási szolgáltatás
és a baleseti haláleseti biztosítás szolgáltatás összege együttesen.

a Számlatulajdonos közlekedési baleseti eredetű halála esetén a Biztosító szolgáltatása a bármely okú haláleseti biztosítási
szolgáltatás összege, a baleseti haláleseti biztosítási szolgáltatás összege és a közlekedési baleseti haláleseti biztosítás
szolgáltatás összege együttesen.
Az életbiztosítási védelemhez kapcsolódóan a biztosító szolgáltatása a Számlatulajdonos balesete esetén az alábbiak szerint
esedékes:

ha a Számlatulajdonost a szerződés tartama alatt baleset éri, amelynek következtében legalább 10 napot elérő kórházi
ellátásban részesül akkor a Biztosító szolgáltatása a kórházi egyösszegű térítés összege.
A biztosítási esemény bejelentése: A biztosítási esemény bekövetkezését a K&H Biztosító felé a Bank közreműködésével
kell bejelenteni és a kárigény elbírálásához szükséges dokumentumokat rendelkezésre kell bocsátani. Az elbíráláshoz
szükséges dokumentumok listáját a biztosítási szerződésre vonatkozó feltétel 1. számú melléklete tartalmazza.

Általános feltételek
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Asszisztencia szolgáltatás:
Teledoktor szolgáltatás
Orvosi,- egészségügyi információk Magyarországon és Európában

orvosi segítség (kórház, klinika, rendelő, orvos - ügyelet) megnevezése (cím, telefonszám),
Orvosi tanácsadás telefonon keresztül


Általános orvosi tanácsadás gyermekeket és felnőtteket érintő kérdésekben telefonon keresztül, szakorvos által, mint
pl.:
A szolgáltatás nem vehető igénybe az orvosi segítség helyettesítésére, és a jelen szolgáltatások alapján nyújtott egészségügyi
információk nem helyettesítik a tényleges kezelőorvos, háziorvos vizsgálatát.
Otthon ápolás megszervezése
Az otthonápolás szolgáltatás a napi életvitelhez, az egyén tényleges szociális statusához tartozó szükségletek kielégítését
szolgálja.



minimum 10 napos (9 éjszaka) egybefüggő kórházi ápolást igényel és
a kórházi ápolást követően a Biztosított a mindennapi öngondoskodási élettevékenységek (ADLs List) közül min. hármat
nem képes tartósan teljesíteni.
Alapvető öngondoskodási feladatok (ADLs List),

Funkcionális mobilitás, helyváltoztatás/járás

Mosakodás (fürdés és zuhanyozás)

Öltözködés

Önálló táplálkozás (ide nem értve a főzést)

Személyes higiénia és ápolás (beleértve a fésülködést)

WC higiénia (WC-re ülés/felállás, WC használat utáni tisztálkodás)

A Biztosító a Szolgáltatásnyújtó útján megszervezi a szükséges otthonápolási feladatokat és a felmerült költségeket max.
100 000 forintig állja.
Teljesítési korlát: a Biztosító egy biztosítottnak egy kockázatviselési időszakon (kockázatviselés kezdetétől számított
egy év, illetve ezt követő évek) belül csak egy Biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást.
Diagnosztikai és szakorvosi vizsgálatok megszervezése
1. Diagnosztikai- (röntgen, EKG, MRI, ultrahang, CT, PET-CT) és laborvizsgálatok Szolgáltatásnyújtó útján történő
szervezése a Biztosított bejelentésétől számított átlagosan 5, de legfeljebb 10 munkanapon belüli időpontra (Budapesten és
megyeszékhelyeken)
A szolgáltatások igénybevétele maximum 250.000,- Ft összegű keretösszegen belül lehetséges egy kockázatviselési
időszakon (kockázatviselés kezdetétől számított egy év, illetve ezt követő évek) belül. Abban az esetben, ha az éves
keret kimerül, a Biztosító a továbbiakban kizárólag a Biztosított költségviselése mellett szervezi a diagnosztikai
vizsgálatokat.
2. Szakorvosi vizsgálatok szervezése a Biztosított bejelentésétől számított átlagosan 5, de legfeljebb 10 munkanapon belüli
időpontra (Budapesten és megyeszékhelyeken) az alábbi egészségügyi szakágakban:
-

nőgyógyászat
belgyógyászat
urológia
fül-, orr-, gégészet
szemészet
gasztroenterológia

A szakorvosi vizsgálatok szervezése keretében a Biztosító semmilyen költséget nem vállal át a Biztosítottól, a
szakorvosi vizsgálat során felmerülő költségek térítésére a Biztosított köteles.
A szolgáltatásra jogosult (kedvezményezett):




A szolgáltatás jogosultja (kedvezményezett) a Biztosított halála esetén a bankszámlán meglévő tartozás erejéig a Bank, az
e fölötti részre, illetve ha bankszámla tartozás nem áll fenn, akkor a biztosítás kedvezményezettje a Számlatulajdonos
bankszámlára vonatkozó haláleseti rendelkezésében megadott haláleseti kedvezményezett személy(ek), amennyiben ilyen
nincs, akkor az örökös.
A baleseti kórházi egyszeri térítés szolgáltatás jogosultja a Biztosított.

Általános feltételek
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