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díjbefizetési lehetőségek nem-életbiztosítási szerződésekre
banki átutalás esetén hova és hogyan utalhat?
nem-életbiztosítási termékeinkhez
kapcsolódó forint számlák

számlaszám

IBAN számlaszám

10402142-21420472-00000000 HU81 1040 2142 2142 0472 0000 0000
K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
10402142-49484949-48531143 HU38 1040 2142 4948 4949 4853 1143
K&H casco biztosítás
10402142-49484949-48531150 HU43 1040 2142 4948 4949 4853 1150
K&H lakásbiztosítás
10404027-49484949-48531143 HU55 1040 4027 4948 4949 4853 1143
K&H vállalati vagyonbiztosítások
10404027-49484949-48531150 HU60 1040 4027 4948 4949 4853 1150

deviza
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF

Az utalást bármelyik számlaszámra kezdeményezheti. Az utalt összeg azonosításához a közlemény rovatban a
nem-életbiztosítási szerződés pontos, 8 számjegyből álló kötvényszámát szükséges megadni a következő minta
szerint:
11/a 8 számjegyű kötvényszám/00000/0
Pl. 12345678 kötvényszám esetén: 11/12345678/00000/0
Külföldi számlaszámról történő utalás esetében a fenti táblázatban található IBAN számlaszámra kell az utalást
indítani.
a SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB.
a kedvezményezett neve: KH Biztosító Zrt.*
a kedvezményezett bankjának neve: KH Bank Zrt.*

banki átutaláson kívül milyen díjfizetési módok közül választhat?
1. bankkártyás befizetés
a. online befizetéssel a https://ugyfelportal.kh.hu/online-dijfizetes/ oldalon
Az oldalon a kért adatok megadását követően CSAK a rendszer által meghatározott összeget lehet
bankkártyával fizetni.
b. Biztosítási képviselőnél lévő POS terminálon
c. K&H Bankfiókban lévő POS terminálon
2. készpénzbefizetés
a. a K&H pénztárat működtető bankfiókjaiban
b. K&H bankkártya használatával K&H ATM-nél
3. csoportos beszedés
Csoportos beszedéssel történő fizetéshez kérjük, hogy az alábbi adatokkal a számlavezető banknak adjon
felhatalmazást a bankszámla tulajdonosa. A bank által elfogadott felhatalmazásról a Biztosító elektronikus
üzenetet kap és csak az ezt követően számlázott biztosítási díjakra lehet indítani csoportos beszedést.
Kérjük, hogy a díjértesítőn mindig ellenőrizze a díjfizetési módot.
Egyedi beszedés indítására a szerződő kérése alapján van lehetőség.
kedvezményezett neve: K&H Biztosító Zrt.
kedvezményezett azonosítója: A10765920
szerződő fél neve: a biztosítási szerződés szerződőjének neve
szerződő fél állandó lakhelye: a lakcímkártyán szereplő állandó lakhely vagy székhely
szerződő fél (vagy szerződés) azonosítója: a biztosítási szerződés 8 számjegyből álló kötvényszáma
*Kérjük, az & jel nélkül rögzítse a nevet!
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díjbefizetési lehetőségek életbiztosítási szerződésekre
milyen díjfizetési módok közül választhat?
1.

banki átutalás

Az átutalást a biztosítási terméknek megfelelő díjfizetési számlára kérjük utalni. A könnyebb azonosítás
érdekében minden esetben kérjük az átutalás közleményben feltüntetni a 8 számjegyű kötvényszámot és a
szerződő nevét.
számla megnevezése

számlaszám

termékek

Élet Díjfizetési számla (HUF)

10400126-49484949-48531002

rendszeres és egyszeri díjas megtakarítási
életbiztosítások, kockázati életbiztosítások

EUR folyószámla

10402142-49484949-48531040

Euro hozamlánc, Euro hozamlánc prémium

Kombi Lakáshitel díjbeszedési
(kombinált, CHF)

10402142-49484949-48531057

kombinált hitelfedezeti vegyes életbiztosítás 1-2 (CHF)

2. csoportos beszedés
a. a K&H Biztosító Zrt. jogosult (kedvezményezett) azonosítója: A11752282
b. a szerződő fogyasztó azonosítója: KHÉ/kötvényszám (pl KHÉ/11223344)
c. a teljesítés felső határa: Megadható a biztosítási díj, de ez esetben figyelni kell arra, hogy ha
évfordulón az értékkövetés miatt növekszik a díj, akkor a felhatalmazást is módosítani kell.
d. érvényesség vége: nem kötelező kitölteni, de ha kitöltésre kerül, akkor figyelni kell arra, hogy ne
legyen kisebb, mint a szerződés lejáratának időpontja.
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