K&H Biztosító
elektronikus díjfizetési információk

1) gépjármű-, és vagyonbiztosítások
a) banki átutalás
termékeinkhez kapcsolódó forint számlák
K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
K&H casco biztosítás
K&H lakásbiztosítás
K&H vállalati vagyonbiztosítások
K&H biztostárs utasbiztosítás

bankszámlaszám

IBAN számlaszám

10402142-21420472-00000000

HU81 1040 2142 2142 0472 0000 0000

10402142-49484949-48531143

HU38 1040 2142 4948 4949 4853 1143

10402142-49484949-48531150

HU43 1040 2142 4948 4949 4853 1150

10404027-49484949-48531143

HU55 1040 4027 4948 4949 4853 1143

10404027-49484949-48531150

HU60 1040 4027 4948 4949 4853 1150

10402142-49484949-48531916

HU22 1040 2142 4948 4949 4853 1916

Kérjük, hogy utaláskor a közlemény rovatban tüntesse fel kötvényszámát a következő minta szerint:
11/az Ön 8 jegyű kötvényszáma/00000/0
Pl. 12345678 kötvényszám esetén: 11/12345678/00000/0
Ha az utaláskor nem áll rendelkezésére a biztosítási szerződésének kötvényszáma, kérjük, hogy a
biztosított gépjármű forgalmi rendszámát vagy a szerződő személyes adatait és a szerződés típusát
(gépjármű, lakás, utas) szíveskedjen megadni a közlemény rovatban.
Amennyiben egyidejűleg több biztosítási szerződésre utal, kérjük, hogy a közlemény rovatban a
kötvényszámokat vesszővel elválasztva sorolja fel.

Információ külföldi átutalások esetén:
Külföldi átutalásoknál az IBAN számlaszámot és a K&H Bank központi címét kell megadni:
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
 Chips Univ Id.: 295491 (Additional Routing codes)
 K&H Biztosító LEI kódja: 5299006HFUU7PH3GBJ77

b) Csoportos beszedés
Csoportos beszedést, mint díjfizetési módot az ajánlattételkor és a szerződés hatálya alatt bármikor
kezdeményezhet a bankszámla-tulajdonos. Ehhez egy úgynevezett felhatalmazást szükséges adni a
számlavezető banknak, amelyre saját internetbankján keresztül is van lehetőség.
Csoportos beszedés kezdeményezésekor (a felhatalmazáson), az alábbi adatokat adja meg:
Fizető fél adatai:
 A fizető fél neve: annak a bankszámla-tulajdonosnak a neve, akinek a számláját
terhelheti a biztosító.
 A fizető fél fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: az a Magyarországon nyilvántartott
bankszámlaszám, amit a biztosító terhelhet (3x8 számkarakter).
Szolgáltató/kedvezményezett adatai:
 Szolgáltató/kedvezményezett neve: K&H Biztosító Zrt.
 Szolgáltató/kedvezményezett azonosítója: A10765920
Fogyasztó/szerződő fél adatai:
 Fogyasztó/szerződő fél neve: a biztosítási szerződés szerződőjének teljes neve.
 Fogyasztó/szerződő fél címe: a biztosítási szerződés szerződőjének állandó lakóhelye.
 Fogyasztó/szerződő fél azonosítója a Kedvezményezettnél: a 8 jegyű kötvényszám
(12345678 kötvényszám esetén: 12345678)
felhatalmazásonként csak egy
kötvényszám adható.
Teljesítés adatai:
 Érvényesség kezdete: az a fizető fél által meghatározott nap, amikortól a biztosító
terhelheti a bankszámlát.
 Érvényesség vége: az a fizető fél által meghatározott nap, ameddig a biztosító terhelheti
a bankszámlát. Ez nem kötelező adat.
 Teljesítés felső értékhatára: az a fizető fél által meghatározott összeg, amellyel még
terhelheti a biztosító a bankszámlát. A meghatározott összeg feletti terheléseket a bank
nem fogja teljesíteni. Ez nem kötelező adat.
Felhatalmazás jellege:
 Eredeti felhatalmazás: a kötvényszámhoz adott első felhatalmazáson kell ide X-et tenni.
 Megszüntetés: a kötvényszámhoz tartozó, korábban adott felhatalmazás
megszüntetésekor kell ide X-et tenni.
 Érvényesség vége, teljesítés felső értékhatárának vagy mindkettőnek együttes
módosítása esetén kell a megfelelő rublikába X-et tenni.


Nyilatkozat:
A nyilatkozatban meg kell nevezni a számlavezető bankot, akinek a felhatalmazást adja
a fizető fél.

Információ első díjfizetés esetén, amennyiben a csoportos díjfizetési móddal kötötte szerződését
A csoportos díjbeszedésre vonatkozóan adott felhatalmazás elbírálása és annak beállítása általában a
kockázatviselés kezdetétől számított 30-60 nap közé tehető, amikorra az első biztosítási díj fizetési
határideje lejár. Ezért csoportos beszedés esetén az első díjat szíveskedjen banki átutalással vagy a
biztosító által postázott csekken kiegyenlíteni.
Információ sikertelen terhelés esetén
Előfordulhat, hogy a csoportos beszedés sikertelen lesz például a következő okok miatt:
 nem áll rendelkezésre elegendő fedezet a bankszámláján a teljesítés végrehajtásához
(fedezethiány);
 esetleges indexálás miatt az új biztosítási díj meghaladja a teljesítés felső határát;
 a csoportos beszedési megbízás érvényessége lejárt.
Sikertelen terhelésről a K&H Biztosító sem a bankszámla-tulajdonost, sem a szerződőt nem értesíti.
A K&H Biztosító csak fedezethiány esetén tesz még egy kísérletet csoportos beszedésre, más okból
elutasított beszedés esetén a szerződőnek kell gondoskodnia a számlázott összeg kiegyenlítéséről.
Amennyiben a szerződésen a díj esedékességének napjától számított 25. napon hátralék (tartozás)
mutatkozik, arról díjfizetési felszólító levélben tájékoztatjuk a szerződőt.
c) Bankkártyás befizetés
A https://ugyfelportal.kh.hu/online-dijfizetes oldalon lehetőség van bankkártyával rendezni a biztosítási
szerződések esedékes díját.

2) életbiztosítások
a) Csoportos díjbeszedés
Csoportos beszedés esetén kérjük, az alábbi adatokat adja meg:
 szerződő (fogyasztó) azonosítója: KHÉ/kötvényszám (pl.: KHÉ/11111111)
 jogosult (kedvezményezett) neve: K&H Biztosító Zrt.
 jogosult (kedvezményezett) azonosítója: A11752282
 teljesítés felső értékhatára (limit): célszerű a biztosítási díj összegét megadni, azonban
értékkövetés (indexálás) esetén, célszerű magasabb összeget megadni (pl.: 10.000 Ft a havi díj,
a limit pedig 15.000 Ft), vagy minden évfordulókor módosítani kell ezt az összeget a megemelt
díjra. Nem kötelező adat.
 érvényesség
vége:
célszerű
a
szerződés
lejárata
utáni
dátumot
megadni
pl.: ha a szerződés lejárata: 2017.07.25., akkor a megbízás érvényesség vége: 2017.08.01. Nem
kötelező adat.

b) banki utalásos díjfizetés
termékeinkhez kapcsolódó forint számlák

bankszámlaszám

IBAN számlaszám

K&H gyarapodó
K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás
K&H hozamhalmozó
K&H optimum
K&H maximum
K&H protectum
K&H biztos útravaló
K&H biztos útravaló 2
K&H fix nyugdíj

10402142-21420063-70450000

HU48 1040 2142 2142 0063 7045 0000

K&H élet-társ, K&H élet-társ 2
K&H aranytartalék, K&H családi biztosítás

10402142-21420063-70760000

HU81 1040 2142 2142 0063 70760000

K&H családfa
K&H jövőkép

10402142-49484949-48531930

HU32 1040 2142 4948 4949 4853 1930

K&H vállalati életbiztosítási számlák díjai

10402142-21420063-80080000

HU03 1040 2142 2142 0063 8008 0000

K&H hozamlánc
K&H egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás,
K&H hozamlánc 2 biztosítás,
K&H prémium biztosítás

10402142-21420063-71790000

HU78 1040 2142 2142 0063 7179 0000

K&H hozambiztos

10402142-21420063-11110000

HU08 1040 2142 2142 0063 1111 0000

bankszámlaszám

IBAN számlaszám

10402142-49484949-48531019

HU88 1040 2142 4948 4949 4853 1019

termékeinkhez kapcsolódó
nem forint számlák
K&H hozamlánc EUR

Kérjük, hogy utaláskor a közlemény rovatban tüntesse fel kötvényszámát és eseti/rendszeres/kiegészítés
díj!

