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apró betűk helyett - amit a prémium számlavezetésről [K&H prémium számlacsomag] tudni
érdemes
A K&H Bank azért készítette ezt a tájékoztató anyagot, hogy segítsen kérdések és válaszok
formájában érthetőbbé tenni a fontosabb tudnivalókat a K&H prémium számla- és
szolgáltatáscsomaggal kapcsolatban.
mi a K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomag?
A K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomag a K&H prémium banki ügyfelek mozgalmas
pénzügyeinek igazi partnere, a banki és kapcsolódó biztosítási szolgáltatások teljes körével. Az
általad választott személyes ügyfélponton (bankfiókban) a neked kijelölt prémium banki tanácsadó
segít, hogy kényelmesen és gyorsan intézhesd napi pénzügyeid. A fióki ügyintézés mellett
K&H prémium távbankár szolgáltatásunk keretében pedig telefonon, e-mailben vagy
videóhíváson keresztül is kapcsolatba léphetsz velünk hosszabbított nyitvatartási időben.
Emellett számos, kiemelt ügyfeleinknek szóló szolgáltatásunkat a csomag részeként,
külön díj felszámítása nélkül veheted igénybe.
mi a K&H prémium családi szolgáltatás?
A prémium banki, valamint a privát banki szolgáltatások igénybevételére jogosult ügyfél gyermeke
vagy unokája is igénybe veheti a prémium ügyfelet mindenkor megillető szolgáltatásokat és
kedvezményeket a Hirdetményben szabályozott igénybevételi kritériumok vizsgálata nélkül a 30.
életéve betöltéséig, illetőleg mindaddig, amíg megfelel a családi kapcsolaton alapuló kedvezmény
feltételeknek és az őt ajánló családtagja Bankunknál prémium ügyfél. Egy prémium vagy privát banki
ügyfél jogán maximum 5 családtag vehet részt a K&H prémium családi szolgáltatásban.
Amennyiben a prémium ügyfél családtagja már nem felel meg a prémium státuszhoz kapcsolódó
feltételeknek, úgy a részére vezetett bankszámlára vonatkozó szolgáltatástartalomra, valamint a
kapcsolódó díjak és jutalékok mértékére a K&H okos kényelmi plusz számlacsomaghoz tartozó, a
természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire és pénztári tranzakcióira
vonatkozó Hirdetményben szabályozott feltételek válnak irányadóvá. Amennyiben bebizonyosodik,
hogy a prémium vagy privát banki ügyfél vagy családtagja a családi kapcsolat fennállásával
kapcsolatban a Bankot megtévesztette, a családtag a prémium szolgáltatásból kizárható és köteles a
részére nyújtott kedvezmények visszafizetésére.
kiknek ajánljuk?
A K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomagot azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik elsődleges
bankjukként tekintenek a K&H Bankra és jövedelmüket erre a bankszámlára szeretnék utaltatni.
Ajánljuk továbbá mindazoknak:
• akik igénylik, hogy a banki ügyintézés során kijelölt prémium banki tanácsadó segítse
pénzügyeiket és elsőbbségi kiszolgálásban részesüljenek
• akik szakértőkre támaszkodnának a befektetésekben, hogy diverzifikált portfóliót építsenek és
kiemelt szolgáltatásban akarnak részesülni
• akik a napi bankolásuk során számos tranzakciós kedvezményt (30 darab belföldi átutalás, 5
db ATM készpénzfelvétel belföldön/külföldön), köztük egy kiemelt presztízsű betétikártyaszolgáltatást [K&H Mastercard arany bankkártya] is igénybe vennének

Public

•

akik 18 évesnél idősebbek, de még nem töltötték be a 30. életévüket és szüleik vagy
nagyszüleik szerződött prémium ügyfeleink

mit tartalmaz a K&H prémium számla- és szolgálatáscsomag?
A K&H prémium számlacsomag nem csupán lakossági bankszámlát és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokat tartalmazza, hanem a legtöbb olyan egyéb banki szolgáltatást is, amelyekre a
pénzügyeid során szükséged lehet.
1 db K&H lakossági forintszámla EBKM:
0 forint
0,01% számlavezetési díja
2 db K&H lakossági devizaszámla EBKM:
0 forint
0,01% számlavezetési díja
2 db betétikártya-szolgáltatás [K&H
0 forint
Mastercard arany bankkártya] mindenkori
éves díja
hitelkártya-szolgáltatás: 1 db [K&H
0 forint
Mastercard hitelkártya] THM: 26,4%
mindenkori éves díja
havonta az első 5 db betéti bankkártyás forint 0 forint banki díj és
készpénzfelvétel belföldön K&H ATM-ből
0,6% tranzakciós költség
havonta 30 db átutalás belföldön forintban
0 forint + 0,3%, max. 10 000 forint
internetbanki és mobilalkalmazási
tranzakciós költség
szolgáltatáson keresztül [K&H e-bankon vagy
mobilbankon]
internetbanki és mobilalkalmazási
0 forint
szolgáltatás [K&H e-bank], [K&H mobilbank]
havi díja
SMS-szolgáltatás [K&H mobilinfo] havi díja
0 forint
folyószámlahitel [K&H folyószámla hitel]: THM: 26,7%
két kiegészítő élet- és balesetbiztosítási csomag közül választhat
A betéti-, és hitelkártya éves díj-kedvezményt bármely, a számlacsomaghoz a természetes
személyek részére szóló K&H betéti bankkártya vagy K&H hitelkártya hirdetmények szerint
igényelhető lakossági betéti- illetőleg hitelkártya esetén biztosítjuk.
Természetesen olyan szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek díját a K&H prémium
számlacsomag díja nem tartalmazza. Ezen szolgáltatások után a K&H lakossági bankszámlákra
vonatkozó hirdetményi díjtételeket számítjuk fel, amelyekről a K&H bankfiókokban és www.kh.hu
honlapon kaphat bővebb tájékoztatást.
milyen előnyei vannak a K&H Mastercard arany bankkártyának?
A K&H prémium számlacsomaghoz igényelhető K&H Mastercard arany bankkártya egy valódi
presztízs betéti bankkártya, amely utazásonként legfeljebb 30 napos időtartamra szóló beépített,
betegség-, utazási, baleset- és poggyász-biztosítással, illetve az egész világra kiterjedő prémium
asszisztencia szolgáltatással gondoskodik rólad a nap 24 órájában, így a váratlan helyzetekben is
számíthatsz ránk.
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a K&H prémium asszisztencia szolgáltatás elemei:
• elveszett bankkártya, kulcsok és hivatalos okmányok pótlása
• szükség esetén külföldön szállás vagy tovább utazás megszervezése és térítése
• ATM készpénzfelvétellel kapcsolatos rablás, kártyával való visszaélés esetére szóló
szolgáltatás
• jogi segítségnyújtás
Az Europ Assistance segítségnyújtó központja a +36 1 465 3718 belföldről és külföldről egyaránt
hívható telefonszámon érhető el.
miért érdemes K&H Mastercard hitelkártyát választania?
A hitelkártya-szolgáltatás [K&H Mastercard hitelkártya] igénybevételével 26,4%-os THM-mel akár
érintéses fizetéssel is vásárolhatsz, így még kényelmesebben és gyorsabban fizethetsz. Ráadásul,
ha az elszámolási időszakban összesen minimum 20 ezer forint értékben vásárolsz, vásárlásaid
után pénzvisszatérítést kaphatsz az alábbiak szerint:
• 2% jóváírást adunk akár belföldön, akár külföldön történő utazásokkal kapcsolatos költések
után (hotel, repülőjegy, autóbérlés, közlekedés)
• 2%-ot minden benzinkútnál végzett kártyahasználat után
• 1%-ot élelmiszerek vásárlása,
• 1%-ot ruházat vásárlása, valamint
• 1%-ot kulturális programokkal és szórakozással kapcsolatos költések után
• A havi jóváírások összege maximum 4.000 forint lehet (a pénzvisszatérítés hitelkártya
számlánként értendő)
Reprezentatív példa: 3/2010. (III.25.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti hitelösszeg (hitelkeret
összege): 375 000 Ft, futamidő: 1 év, a reprezentatív példa azzal a feltételezéssel készült, hogy a
hitelkeret a futamidő első napján teljes összegben lehívásra kerül, a futamidő alatt a minimum
törlesztő részletekkel csökken és a fennmaradó törlesztő részlet egy összegben, a futamidő utolsó
napján kerül visszafizetésre. Hitelkamat mértéke és típusa: évi 21,0%, fix kamatozású. Éves
kártyadíj: 6 715 Ft. A törlesztő részlet a felhasznált hitelkeret függvényében változó, havonta, a
felhasznált hitelkeret minimum 5%-a.
A fentiek alapján a THM: 26,4%, a hitel teljes díjában foglalt díj: 6 715 Ft, és a teljes visszafizetendő
összeg: 443 591 Ft.
A részletes kamatok és kondíciók megtekinthetőek a “Hitelkártya Hirdetmény természetes
személyek részére” hirdetményünkben, valamint a pénzvisszatérítésre vonatkozó K&H hitelkártyaszolgáltatásokhoz kapcsolódó vásárlás utáni visszatérítés feltételei dokumentumban.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A
kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását és feltételeit a
K&H Bank Üzletszabályzata, az Ügyfélszerződés, a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatások
Általános szerződési feltételei, a Prémium banki ügyfelek bankszámláira, betéteire, pénztári
tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozó hirdetmény, a pénzvisszatérítés
feltételeit a K&H hitelkártyákhoz kapcsolódó vásárlás utáni visszatérítés feltételei
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dokumentum tartalmazzák, amelyek megtekinthetők a bankfiókokban és a kh.hu internetes
oldalon. A hirdetésben szereplő THM az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabály
figyelembevételével, 375 000 forint hitelösszeg és 1 éves futamidő figyelembevétele mellett
kerültek megállapításra. A biztosítást a K&H Biztosító Zrt. nyújtja, a biztosítási termékről a
kapcsolódó biztosítási szerződési feltételekben olvashat.
mit kell tudnod a folyószámlahitel [K&H folyószámlahitel] szolgáltatásról?
A rendelkezésre álló hitelkeretet ugyanúgy használhatod, mint a bankszámládon lévő összeget,
és a bankszámlához tartozó K&H betéti bankkártyáddal ehhez bármikor hozzáférhetsz, akár
hétvégén is, így a hirtelen felmerülő, váratlan kiadások miatt többé nem kell aggódnod.
legfontosabb tudnivalók
igényelhető hitelkeret összege
K&H
a hitelkeret az első jövedelem min. 100 000 ezer forint
folyószámlahitel
jóváírást követő 3 munkanapon max. 500 ezer forint
THM: 26,7%
belül válik elérhetővé
A rendelkezésre bocsátott hitelkeret összegét a Bank a folyószámlahitel-szerződésben
rögzítetteknek megfelelően jogosult módosítani a futamidő alatt. A K&H folyószámlahitelek és a
K&H induló hitelkeret igénylési feltételeiről, használatáról és kondícióiról teljes körű információt a
www.kh.hu internetes oldalunkon és a személyes ügyfélpontokon (bankfiókokban) talál.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A kondíciók
módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását és feltételeit az
Ügyfélszerződés, a Devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek számára nyújtott
bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó Általános Szerződési
Feltételek, a Lakossági Hitelek Általános Szerződési Feltételei, a K&H Bank Üzletszabályzata,
valamint K&H forint folyószámlahitelének kondíciói hirdetmény, a Természetes személyek
bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó
Hirdetmény tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a kh.hu internetes
oldalon. A hirdetésben szereplő THM értéke a 2021. június 1-től érvényes Hirdetmény szerint
került megállapításra az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabály figyelembevételével,
375 000 forint hitelösszeg és 1 éves futamidő figyelembevétele mellett. A feltételek változása
esetén a mértékük módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

milyen élet- és balesetbiztosítások közül választhatsz?
A K&H prémium számlacsomaghoz normál vagy prémium élet- és balesetbiztosítási csomag közül
választhatsz a bankszámlanyitás során vagy bármikor a későbbiekben. Ehhez elelegendő egy
csatlakozási nyilatkozatot aláírnod, mivel a biztosítási díjat a Bank automatikusan vonja le a
bankszámláról a havi csomagdíjjal egyidejűleg. Mivel a K&H prémium számlacsomag havi díja
nem tartalmazza az életbiztosítás havi díját, ezért ez az összeg a számlacsomag havidíj
kedvezmény feltételek teljesítése esetén is levonásra kerül.
az élet- és balesetbiztosítási csomagok szolgáltatásai és díjai
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fedezetek
bármely okú halál
baleseti halál
baleseti teljes és végleges
egészségkárosodás
közlekedési baleseti halál
baleseti kórházi egyszeri térítés a 10. napon
asszisztencia szolgáltatás

normál
díj: 390 Ft
200 000 Ft
1 800 000 Ft

prémium
díj: 1 990 Ft
1 000 000 Ft
10 000 000 Ft

1 500 000 Ft

10 000 000 Ft
1 000 000 Ft
képalkotó vizsgálat (max. 250 000
forint/év)
otthoni ápolás (max. 100 000
forint/év)
teledoktor

hány darab kedvezményes ATM készpénzfelvételt vehetsz igénybe?
A prémium számlacsomag 5 db kedvezményes ATM készpénzfelvételt tartalmaz, amelynek díja 0
forint és kizárólag tranzakciós költséget számítunk fel.

igénybe vehető kedvezményes tranzakciók

Lehetőséged van ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat megtételére. Ebben az esetben két
részletben díjmentesen felvehetsz 150 000 forintot, ami a jogszabályban megjelölt összeg. A
számlacsomag keretében elérhető 5 db kedvezményes ATM készpénz elvétel az alábbiak szerint
alakul:

adott havi első
készpénzfelvétel
bármely belföldi
ATM-nél

ha a készpénzfelvétel összege a 150 ezer forintot nem haladja meg, akkor
díjmentes
ha a készpénzfelvétel összege a 150 ezer forintot meghaladja, akkor a
felvett összeg 150 ezer forintig eső része díjmentes, a 150 ezer forint feletti
része után kizárólag tranzakciós költséget számítunk fel

ha az adott havi első készpénzfelvétel összege nem érte el a 150 ezer
forintot, akkor a második készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-nél
díjmentes 150 ezer forintig, figyelembe véve az adott havi első és második
adott havi második készpénzfelvételt is, a 150 ezer forint feletti része után kizárólag
tranzakciós költséget számítunk fel
készpénzfelvétel
ha az adott havi első készpénzfelvétel összege elérte vagy meghaladta a
150 ezer forintot, akkor összeghatár nélkül K&H ATM-ből kizárólag
tranzakciós költséget számítunk fel
adott havi további a harmadik, negyedik és ötödik készpénzfelvétel K&H ATM-ből kizárólag
készpénzfelvételek tranzakciós költség felszámításával
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Az egy összegben ATM-ből felvehető készpénz felső összeghatárát a mindenkor hatályos
Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári
tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
milyen feltételekkel igényelhet K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomagot?
A K&H prémium számlacsomagot minden 18. életévét betöltött természetes személy igényelheti,
aki aláírja a prémium banki szolgáltatáscsomag szerződést és bankszámla főtulajdonosként:
• megtakarítása meghaladja az 5 millió forintot vagy
• legalább 500 ezer forint beérkező átutalás jóváírással rendelkezik a türelmi időszak
végéig, vagy
• 30 éves vagy annál fiatalabb és szülője vagy nagyszülője K&H prémium banki
szolgáltatással rendelkezik és kitölti az igénylő nevére a prémium ajánlókártyát
mit jelent a türelmi és a felülvizsgálati időszak, illetve hogyan működik?
• türelmi időszak: a szerződés aláírásától számítva az aláírás hónapjának utolsó napjáig
tartó 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.
A prémium banki számla- és szolgáltatáscsomag szerződés aláírásától számítva az aláírás
hónapjának utolsó napjáig türelmi időszak van érvényben. A Türelmi időszakra a szolgáltatás díja
nem kerül felszámításra. A Bank a Türelmi időszakot követően, minden Felülvizsgálati időszakban
vizsgálja az Igénybevételi feltételek és a Kedvezményfeltételek teljesülését.
példa az igénybevételi feltételek ellenőrzésére
szerződéskötés május 20-án, türelmi időszak vége: május 31.
felülvizsgálati időszak: június 1-június 30.
amennyiben az igénybevételi feltételek és a kedvezményfeltételek a felülvizsgálati időszakban
nem teljesülnek, a havi számlavezetési díj terhelésre kerül.
igényelhető-e a K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomag, ha Ön nem kívánja használni
a csomagban igénybe vehető összes szolgáltatást vagy terméket?
A szolgáltatások használata nem kötelező, csak azokat a számlacsomaghoz tartozó termékeket /
szolgáltatásokat kell igénybe vennie, amelyekre Önnek ténylegesen szüksége van. Ugyanakkor a
számlacsomag díja a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásoktól függetlenül változatlan marad.
milyen feltételek teljesülése esetén térítjük vissza a havi díjat?
2019. január 2. napjától a havi díj visszatérítés szabályai az alábbiak szerint alakulnak
Belépési feltétel:
- 5 millió forint megtakarítás a türelmi időszak végéig
VAGY
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500 ezer forint rendszeres bejövő utalás a türelmi időszak végéig

Az alábbiakban meghatározott feltételek adott havi teljesítése esetén visszatérítjük Önnek K&H
prémium számlacsomagja havi díjának felét vagy akár a teljes havi díjat.
Visszatérítjük a teljes havi számlavezetési díjat, ha:
• megtakarításod meghaladja a 15 millió forintot vagy
• meghaladja az 5 millió forintot vagy 500 ezer forint bejövő utalás érkezik a bankszámládra és
• az alábbi díjkedvezmény feltételek közül legalább egy teljesül:
o legalább 50 ezer forint rendszeres befektetés teljesül havonta vagy
o legalább 100 ezer forint bankkártyás vásárlás a K&H prémium számlacsomaghoz
kapcsolódó bankkártyákkal, illetve a K&H prémium számlacsomag főtulajdonosának
a hitelkártya számlájához kapcsolódó hitelkártyákkal
Visszatérítjük a havi számlavezetési díj felét, ha:
• megtakarításod meghaladja az 5 millió forintot vagy
• legalább 500 ezer forint beérkező átutalás jóváírással rendelkezel
Teljes havi díjat fizetsz, ha:
• nem teljesülnek a fenti kedvezmény feltételek

prémium számla- és szolgáltatáscsomag havi díja táblázatos formában:
havi díj

havonta elvárt kedvezmény feltételek - havi díj felezési és nullázási feltételek

6 750 Ft

a belépési feltételek NEM
TELJESÜLnek:
- nincs 5 millió forint
megtakarítás
- nincs 500 ezer forint
rendszeres bejövő
átutalás

3 375 Ft

5 millió forint feletti
megtakarítás

0 Ft

vagy

500 ezer forint bejövő
átutalás

5 millió forint feletti
5 millió forint feletti
megtakarítás vagy 500
megtakarítás vagy 500
vagy
vagy
ezer forint bejövő átutalás
ezer forint bejövő átutalás

ÉS

ÉS

15 millió forint feletti
megtakarítás
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50 ezer forint összegű
rendszeres befektetés

100 ezer forint összegű
kártyás vásárlás

mit jelent pontosan a jóváírásra, a megtakarítási összegre, rendszeres befektetésre és
a bankkártyás vásárlásra vonatkozó feltétel?
igénybevételi feltétel
A K&H prémium számlacsomag két igénybevételi feltétellel rendelkezik, melyből K&H prémium
bankszámla főtulajdonosként legalább az egyik feltételt teljesíteni szükséges a türelmi időszak
végéig:
• legalább 5 millió forint megtakarítás vagy
• legalább 500 ezer forint beérkező átutalási jóváírás
megtakarítási összeg
A megtakarítási állomány a számlatulajdonos ügyfél által a Banknál vezetett forint és deviza betétés 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 összesen egyenleget a bármely számlán fennálló negatív egyenleg csökkenti. Az
aktuális Megtakarítási állomány minden hónapban az utolsó banki munkanapra nézve kerül
megállapításra.
A devizában fennálló egyenlegek forintra történő átszámítására a tárgyhónapot megelőző naptári
hónap utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon kerül sor.
A K&H befektetési alapokba, a Banknál vezetett értékpapír számlán elhelyezett állampapírokba és
K&H Bank által kibocsátott kötvényekbe befektetett összeg számítása során a befektetések
bekerülési áron, a megtakarítási életbiztosítások piaci áron kerülnek értékelésre. A TársSzámlatulajdonos által elhelyezett megtakarítások, K&H befektetési alapok, a Banknál vezetett
értékpapír számlán 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 jóváírási feltétel
Havonta 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. A feltétel teljesítés
vizsgálata során a saját számlák közötti átvezetések nem kerülnek figyelembe vételre.
rendszeres befektetés
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rendszeres befektetésnek tekintjük:
• az alábbi alapokban történő rendszeres havi befektetési megbízásokat K&H értékpapír
számlán vagy K&H nyugdíj előtakarékossági számlán:
o K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy (ISIN: HU0000721121)
o K&H „rendszeres” 3az1-ben dinamikus befektetési jegy (ISIN: HU0000721139)
o K&H „rendszeres” válogatott kényelem befektetési jegy (ISIN: HU0000720750)
o K&H „rendszeres” válogatott lendület befektetési jegy (ISIN: HU0000720768)
o K&H „rendszeres” válogatott iram befektetési jegy (ISIN: HU0000722624)
o K&H „rendszeres” felelős jövő lendület vegyes befektetési jegy (ISIN: HU0000723176)
o K&H „rendszeres” felelős jövő kényelem vegyes befektetési jegy (ISIN: HU0000724463)
o K&H „rendszeres” felelős jövő iram vegyes befektetési jegy (ISIN: HU0000728753
•

az alábbi megtakarítási életbiztosítási termékek szintén havi rendszerességgel:
o K&H hozamhalmozó 2 életbiztosítás
o K&H rendszeres nyugdíjbiztosítás 2

bankkártyás vásárlási feltétel
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.
mi történik akkor, ha nem teljesülnek a díjkedvezmények előzőekben felsorolt feltételei?
A türelmi időszakot követően havonta, minden hónap utolsó napjára vonatkozóan ellenőrizzük a
havi díjkedvezmény feltételek teljesülését. Ha az igénybevételi feltételek a türelmi időszakot követő
későbbi felülvizsgálatok alapján nem teljesülnek, úgy a K&H prémium számla- és
szolgáltatáscsomag havi díjából visszatérítés nem jár, de a prémium számlacsomag szolgáltatások
továbbra is megilletnek.
kihez fordulhatok további információért?
A K&H prémium szolgáltatással, illetve a K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomaggal
kapcsolatos további információért, illetve a biztosítási szolgáltatás igénylésével kapcsolatban
forduljon bizalommal tanácsadóinkhoz országszerte bankfiókjainkban, illetve keresse
távbankárainkat munkanapokon reggel 9 és este 17 óra között a +36 1 468 8247-es telefonszámon,
vagy látogasson el a www.kh.hu oldalra.
Figyelmébe
ajánljuk
az
MNB
Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi
Központ
honlapját
(https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak), ahol hasznos tájékoztatókat, termékleírásokat,
összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program)
érhet el.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termékek,
szolgáltatások részletes leírását, kondícióit az Ügyfélszerződés, a devizabelföldi és devizakülföldi
természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betéti számla és lekötött betét termékekre
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vonatkozó Általános szerződési feltételek, az Üzletszabályzat, általános része, valamint a Prémium
banki ügyfelek bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire
vonatkozó Hirdetmény tartalmazzák, amelyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu
internetes oldalon. A K&H prémium számla- és szolgáltatáscsomagra és a kapcsolódó
szolgáltatásokra vonatkozóan feltüntetett EBKM, és díjak a 2021. június 1-én hatályos Prémium
banki hirdetmény szerint kerültek megállapításra. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító nyújtja,
a termék részleteit a vonatkozó biztosítási szerződési feltételek tartalmazzák.

