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számlavezetés 
[K&H ifjúsági számlacsomagok]

pénzügyi önállóság,  
mert nem lehet elég korán kezdeni

K&H ifjúsági számlaajánlatok  
számlavezetési díj nélkül

EBKM 0,01%



ha elmúltál 18 éves,  
nyisd meg online bankszámládat

nem kell más hozzá, csak 3 adat  
& 2 irat & 1 szelfi & kész
& ezt akár hétvégén, a kanapédról is megteheted
& egyből kész a digitális kártyád** 
& 3 hónapig díjmentes a számlacsomagod,  
majd szokásaid alapján segítünk választani egy hozzád illőt 
& ehhez egy könnyen használható applikációt,   
a K&H mobilbankot*** is megkapod

**betétikártya-szolgáltatás [K&H Mastercard betéti érintőkártya]
***internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás [K&H mobilbank]

https://www.kh.hu/napi-penzugyek/szamla#portlet_onboardingsmsportlet_WAR_onboardingportlet_INSTANCE_TGnHlIomzcQu



 mindössze pár dologra lesz szükséged:
 - személyi igazolványra vagy útlevélre 
 - lakcímkártyára vagy külföldi lakcímet igazoló dokumentumra 
 - stabil internetkapcsolatra 
 - kamerás telefonra (élő telefonszámmal) 
 - valamint e-mail címre
 épp olyan biztonságos, mint a megszokott bankfióki folyamataink
 azonnal elérhetővé válik számodra az élő bankszámlád és 
 digitalizált bankkártyád, így pár kattintás után a  Google Pay vagy  
 az Apple Pay vagy akár a Garmin Pay alkalmazások  
 segítségével azonnal fizethetsz*
 megnyithatod otthonról, de akár bankfiókban is,  
 ha segítségre lenne szükséged

*betéti –vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön vagy külföldön 
*internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás [Google Pay, Apple Pay]

mit érdemes tudnod?



mire tudod használni a K&H kényelmi 
plusz online számládat?

 a K&H kényelmi plusz online számlacsomagod   
 3 hónapig díjmentesen használhatod
 ezt követően javasolni fogunk számodra egy ifjúsági  
 számlacsomagot és egy, a pénzügyi szokásaidhoz leginkább  
 illeszkedő felnőtt számlacsomagot, a választás a Tied
 a számlanyitást követően azonnal lehetőséged  
 nyílik a K&H mobilbank használatára
 digitális bankkártyádat rögtön használhatod kedvenc  
 (nem online) üzleteidben vásárlásra még a fizikai bankkártyád  
 átvétele előtt is. Fizikai bankkártyád online vásárlásokra is alkalmas.



ennyibe kerül az 
első 3 hónapban

ennyibe kerül a  
4. hónaptól az alábbi számlákkal

SZOLGÁLTATÁS erre tudod használni
K&H kényelmi 

online számlával
18+ ifjúsági számla

K&H minimum 
plusz számla

K&H bővített 
plusz számla

K&H kényelmi 
plusz számla

bankszámla
biztonságosan és könnyen 

kezelhetően tartható a pénzed pl.: 
zsebpénz, ösztöndíj, fizetés

díjmentes
866 forint,  

de kedvezménnyel  
nullázható

1208 forint,  
de kedvezménnyel 

nullázható

2016 forint,  
de kedvezménnyel 

nullázható

MC bankkártya érintésmentes fizetés belföldön és 
külföldön, online fizetés, készpénzfelvétel díjmentes

első évben 0 forint, 
majd 5443 forint

7258 forint 7258 forint 7258 forint

digitalizált 
bankkártya

számlanyitás után rögtön használhatod 
vásárlásra a mobilbankoddal díjmentes

K&H e-bank
könnyen kezelhető online felület, 

ahol nyomon követhetők a bejövő-
kimenő összegek, utalások

díjmentes

K&H mobilbank
okostelefonra letölthető alkalmazás, 

amellyel bármikor nyomon követheted 
pénzmozgásaidat, utalásokat indíthatsz

díjmentes

megtakarítási 
számla

elkülönített zseb a számládon belül, 
ahol biztonsággal félretehetsz díjmentes

Google Pay
Android operációs rendszert futtató 

mobilkészüléked segítségével fizethetsz 
a digitalizált bankkártyáddal

díjmentes

Apple Pay
iOS operációs rendszert futtató 

mobilkészüléked segítségével fizethetsz 
a digitalizált bankkártyáddal

díjmentes

K&H+
helyi és helyközi közösségi közlekedési 
jegyeket és bérleteket is vásárolhatsz 

online, a K&H mobilbankban
díjmentes

A K&H ifjúsági számlacsomag 18+ feltétele a tanulói státusz és legfeljebb 26 éves korig vehető igénybe.



ajánlataink,  
ha nem vagy még nagykorú

 6– 14 éves korig alapszolgáltatások érhetőek el,  
 teljességgel szülői, vagy törvényes képviselői felügyelet mellett
 14– 18 éves korig fiatalokra szabott számlavezetési csomagjainkat kínáljuk,  
 amely szülői, vagy törvényes képviselői hozzájárulással,  
 biztonságos keretek között segíti az első lépéseket a pénzügyi önállósodás útján

tudj meg még többet 1 percben az ifjúsági számlacsomagokról: 



A K&H ifjúsági számlacsomagok feltétele a tanulói státusz és legfeljebb 26 éves korig vehető igénybe.

SZOLGÁLTATÁS erre tudod használni
14–18 ifjúsági 

számla
6–14 ifjúsági számla

bankszámla
biztonságosan és könnyen kezelhetően tartható 

a pénzed pl.: zsebpénz, ösztöndíj, fizetés.
díjmentes

MC bankkártya
érintésmentes fizetés belföldön és külföldön, 

online fizetés, készpénzfelvétel
első évben 0 Ft, 
majd 3629 forint

–

digitalizált 
bankkártya

számlanyitás után rögtön használhatod 
vásárlásra a mobilbankoddal

díjmentes –

K&H e-bank
könnyen kezelhető online felület, ahol nyomon 

követhetők a bejövő-kimenő összegek, utalások
díjmentes –

K&H mobilbank
okostelefonra letölthető alkalmazás, amellyel bármikor 

nyomon követheted pénzmozgásaidat, utalásokat indíthatsz
díjmentes –

megtakarítási 
számla

elkülönített zseb a számládon belül, 
ahol biztonsággal félretehetsz

díjmentes

Google Pay
Android operációs rendszert futtató mobilkészüléked 
segítségével fizethetsz a digitalizált bankkártyáddal

díjmentes –

Apple Pay
iOS operációs rendszert futtató mobilkészüléked 

segítségével fizethetsz a digitalizált bankkártyáddal
díjmentes –

Garmin Pay
A Garmin Pay a Garmin okosórák új funkciója, így könnyen 

fizethetsz az okosóráddal is bankkártya nélkül.
díjmentes –

K&H+
helyi és helyközi közösségi közlekedési jegyeket és 

bérleteket is vásárolhatsz online, a K&H mobilbankban
díjmentes –



a számlanyitás egyszerű  
és díjmentes, 18 év felett 
online is elvégezhető

 ha kérdésed lenne, kérhetsz visszahívást,  
 munkatársunk készséggel segít eligazodni
 amennyiben elmúltál 18 éves,  
 igénylésed kényelmesen online el tudod indítani 
 a K&H számlanyitás alkalmazásán keresztül
 ha nem tudsz online igényelni  
 és bankfiókba mennél, online időpontot tudsz foglalni,  
 így elkerülöd a sorban állást

https://www.kh.hu/kapcsolat/ifjusagi-szamla
https://www.kh.hu/napi-penzugyek/szamla
https://www.kh.hu/idopontfoglalas


Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A kondíciók módosításának jogát  
a Bank fenntartja. A mobilapplikáció letöltésének és az online számlanyitásnak feltételei vannak. Az online számlanyitás  
feltételeit az Elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.  
A termékek, szolgáltatások részletes leírását, feltételeit az ügyfélszerződés, a Lakossági bankszámla, betétszámla  
és lekötött betét termékek Általános Szerződési Feltételei, a Betéti Bankkártya és Hitelkártya Szolgáltatások  
Általános Szerződési Feltételei, az Elektronikus Azonosítású Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei,  
a K&H Bank Üzletszabályzata és a Természetes személyek számláira, betéteire, pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény,  
valamint a K&H betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban  
és a www.kh.hu internetes oldalon. A Google Play a Google Inc. védjegye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. Garmin Pay™ a 
Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye.

A részletes kondíciókat a vonatkozó Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek 
tartalmazzák, amelyek megtekinthetők a bankfiókban és a www.kh.hu internetes oldalon.
 

kapcsolódó szolgáltatások:

szeretnél többet megtudni?

 számlavezetés
 internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
 betétikártya-szolgáltatás
 betéti- vagy hitelkártyával történő 

 vásárlás belföldön, külföldön

 beszedés
 átutalás belföldön forintban 
 SMS-szolgáltatás
 készpénzfelvétel belföldön

http://www.kh.hu
http://www.kh.hu

	elkezdem a számlanyitást: 
	videó lejátszása: 
	videó lejátszása 1: 


