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A K&H Bank (továbbiakban: Bank) az alábbi kedvezményes ajánlatokat nyújtja a meghatározott feltételek 
teljesítése esetén azon természetes személyek számára, akik 2012. december 17-től a K&H bankfiókjaiban 
igényelnek K&H zéró bankszámlát vagy K&H emelt szintű elektronikus számlacsomagot. 
 

1.) K&H zéró bankszámla ajánlat: 

 
K&H zéró bankszámla nyitása azon ügyfelek részére, akik a 3.) pontban felsorolt összes feltételnek megfelelnek. 
Az ajánlatban a K&H zéró bankszámlához a Hirdetmény szerinti opcionális életbiztosítások nem igényelhetőek. 
 
A jelen ajánlatban nyújtott K&H zéró bankszámla kondíciói megegyeznek a Bank Természetes személyek 
bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetményében 
(továbbiakban: Hirdetmény) szereplő díjakkal és költségekkel. 
 

2.) K&H emelt szintű elektronikus számlacsomag ajánlat 

 
K&H emelt szintű elektronikus számlacsomag nyitása azon ügyfelek részére, akik a 3.) pontban felsorolt összes 
feltételt teljesítik. 

 A Bank jelen ajánlat keretében a K&H emelt szintű elektronikus számlacsomag havi díját elengedi 2014. 
február 28-ig. 

 A Bank jelen ajánlat keretében az ATM-en keresztül bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók 
vonatkozásában az alábbiak szerint választási lehetőséget biztosít: 

  az első kettő, adott havi periódusban lekönyvelt bankkártyás forint készpénzfelvétel belföldi 
ATM-en, illetve bankfióki / postai POS-en díjmentes vagy  

 az első négy, adott havi periódusban lekönyvelt bankkártyás forint készpénzfelvétel K&H banki 
ATM-en díjmentes. 

 A kedvezmények közül az ajánlat igénylésekor ügyfél által választott kedvezmény típus kerül 
beállításra. A kedvezmény nyújtása a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek 
részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó ÁSZF 6.3.4 
pontja szerint történik.  

 Az ajánlatban a K&H emelt szintű elektronikus számlacsomaghoz a Hirdetmény szerinti 
opcionális életbiztosítások nem igényelhetőek. 

A K&H emelt szintű elektronikus számlacsomag egyéb feltételei megegyeznek a Hirdetményében szereplő 
díjakkal és költségekkel. 
 

3.) Önkormányzati együttműködéssel értékesített K&H zéró bankszámla és K&H emelt szintű 
elektronikus számlacsomag igénylési feltételei 

 
A Bank a jelen ajánlatban kínált termékeket az alábbi feltételekkel nyitja meg: 
 

 Az  ügyfél a termék igénylésekor nem vezet a Banknál lakossági bankszámlát, 

 a bankszámla nyitáskor az ügyfél bemutatja a jelen ajánlatról szóló, a részére előzetesen megküldött 
tájékoztató levél eredeti példányát, 

 a termék igénylésekor bemutatja lakcím kártyáját vagy régi típusú személyi igazolványát, ahol az állandó 
vagy ideiglenes lakcíme egyezik azzal a településsel, ahol tájékoztató levél részére kézbesítésre került, 
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 a bankszámla nyitáskor bemutatja előző havi bankszámlakivonatát, ennek hiányában a munkáltatója által 
kitöltött és cégszerűen aláírt munkáltatói igazolást, amely egyértelműen igazolja, hogy az ügyfél havi 
munkabére legalább eléri a mindenkori bruttó minimálbér 65 százalékát

*
. 

 
4.) Az ajánlat érvényessége 

A jelen Hirdetmény 1.) pontjában részletezett bankszámla termék 2013. január 18-ig igényelhető a Bank bármely 
bankfiókjában. 

A jelen Hirdetmény 2.) pontjában részletezett számlacsomag 2013. február 28-ig igényelhető a Bank bármely 
bankfiókjában. 

 

Budapest, 2012. december 17. 

                                                      
* 2013-ban a bruttó minimálbér összege 93.000.- Ft. 2014-ben a bruttó minimálbér összege 98.000.- Ft. 


