
TE
&az online 

számlanyitás



számlavezetés 
[K&H okos plusz számlacsomagok]

nyiss számlát mobilon, banki 
nyitvatartástól függetlenül,  
ahogy neked kényelmes

online vagy bankfiókban
számlavezetési díj nélkül

EBKM 0,01%



végezd a számlanyitást elejétől  
a végéig mobilon és használd azonnal  
K&H kényelmi plusz online bankszámládat!

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

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



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 a 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 

mit érdemes tudnod?



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

** átutalás belföldön forintban

a K&H kényelmi plusz online számlacsomagod 
3 hónapig díjmentesen használhatod
ezt követően javasolni fogunk számodra egy, a pénzügyi
szokásaidhoz leginkább illeszkedő számlacsomagot
a számlanyitást követően azonnal lehetőséged nyílik a következőkre:

- K&H mobilbank használata
- digitalizált bankkártyával végzett vásárlások a számlanyitást 

követően azonnal, majd fizikai bankkártya átvétele után a  
vásárlásokon túl készpénzfelvétel ATM-en keresztül

- forintban végzett eseti átutalási megbízás**  
a K&H mobilbank vagy a K&H e-bank alkalmazásokon keresztül

- beszedés (csoportos szolgáltatói díjterhelés) indítása

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



havonta az első 5 készpénzfelvétel belföldön K&H ATM-ből
havonta az első 5 eseti átutalás belföldön forintban 
K&H e-bankon vagy K&H mobilbankon keresztül
havonta az első 5 beszedés (csoportos beszedési megbízás)
1 db Mastercard dombornyomott bankkártya 0 forint első éves díjjal
K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatás 0 forint havi díjjal 

A számlanyitást követő 4. hónapban javaslunk egy számodra optimális
számlacsomagot a pénzügyi szokásaid alapján, amelyet a K&H
mobilbank alkalmazásban elfogadhatsz, vagy akár módosíthatsz is.
Amennyiben személyesen szeretnél számlát nyitni, kérjük, 
foglalj időpontot, fáradj be egy bankfiókba és kérd tanácsadóink
segítségét, a mobilon történő online számlanyitóknak
járó 3 hónapos díjmentességet így is megkapod!

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.

banki díjaktól mentes szolgáltatási csomag 
a mindennapok kényelméért

http://www.kh.hu


válassz szabadon K&H okos 
plusz számlacsomagjaink közül 
akár havi díjak nélkül

A K&H okos plusz számlacsomagok a legtöbb olyan banki 
szolgáltatást tartalmazzák, amelyre pénzügyeid intézése során 
szükséged lehet.  A számlacsomag havi díja számos szolgáltatást 
már tartalmaz, így azok használata után nem kell külön fizetni.

A vonatkozó Hirdetményben meghatározott havi jóváírás és 
megtakarítási feltételek teljesítése esetén visszatérítjük a K&H okos 
plusz számlacsomagok havi díjának felét vagy akár teljes összegét. 
K&H kényelmi plusz online számlacsomag esetén a 
számlacsomag havi díja díjmentes az első 3 hónapban.

EBKM 0,01%



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

számlacsomag havi díj 
mértéke és a díjvisszatérítés 

feltételei, EBKM: 0,01%
K&H minimum plusz K&H bővített plusz K&H kényelmi plusz

"havi kedvezményes 
csomagdíj 

 100% díjvisszatérítéssel"

0 forint 0 forint 0 forint

ha a havi jóváírás mértéke 
eléri a mindenkori nettó 

minimálbér összegét ÉS a 
megtakarítások összege eléri 

az 500 000 forintot

ha a havi jóváírás mértéke 
eléri a 150 000 forintot  

ÉS a megtakarítások összege 
eléri a 2 millió forintot

ha a havi jóváírás mértéke 
eléri a 300 000 forintot  

ÉS a megtakarítások összege 
eléri a 3 millió forintot

"havi kedvezményes 
csomagdíj 

 50% díjvisszatérítéssel"

433 forint 604 forint 1008 forint

ha a havi jóváírás mértéke 
eléri a mindenkori nettó 

minimálbér összegét VAGY a 
megtakarítások összege eléri 

az 500 000 forintot

ha a havi jóváírás mértéke 
eléri a 150 000 forintot  

VAGY a megtakarítások 
összege eléri a 2 millió forintot

ha a havi jóváírás mértéke 
eléri a 300 000 forintot  

VAGY a megtakarítások 
összege eléri a 3 millió forintot

havi csomagdíj, 
díjkedvezmény nélkül

866 forint 1208 forint 2016 forint

http://www.kh.hu


* Ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat megtétele esetén a jogszabályban megjelölt 
összeg legfeljebb két részletben való felvétele díjmentes.
**A díjkedvezmény értelmében a táblázatban szereplő darabszámú tranzakciós díj nem kerül felszámításra, kizárólag tranzakciós költség, 
amelynek mértéke megegyezik a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényben szabályozott tranzakciós illeték mértékével.

Számlacsomagok
K&H kényelmi 

plusz
K&H bővített plusz

K&H minimum 
plusz

K&H ifjúsági 
számlacsomag 18+

havi csomagdíj kedvezmény nélkül 2 016 forint 1 208 forint 866 forint Díjmentes csomag

havi kedvezményes csomagdíj, 50% díjvisszatérítéssel 1 008 forint 604 forint 433 forint -

ingyenes csomagdíj igénybe vehető √ √ √ -

számlacsomaghoz kapcsolódó kedvezményes  
betéti bankkártya 1 darab első éves díjmentes Mastercard típusú

kedvezményes készpénz felvétel belföldön K&H ATM-ből* havonta az első 5 darab 
0 forint

havonta az első 3 darab 
0 forint

havonta az első 2 darab 
0 forint

havonta az első 2 darab 
0 forint

eseti belföldi átutalás K&H e-bankon, vagy mobilbankon 
díjkedvezménnyel**

havonta az első 5 darab 
0 forint

havonta az első 3 darab 
0 forint

havonta az első 2 darab 
0 forint

havonta az első 2 darab 
0 forint

csoportos beszedési megbízás (szolgáltatói díjterhelés) 
díjkedvezménnyel

havonta az első 5 darab 
0 forint

havonta az első 3 darab 
0 forint

havonta az első 2 darab 
0 forint

havonta az első 2 darab 
0 forint

internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás havi díja 
(K&H e-bank és mobilbank) díjmentes

sms szolgáltatás (K&H mobilinfo) havi díja díjmentes

sms üzenet díj 39 forint 21 forint

K&H okos plusz számlákhoz igényelhető további szolgáltatások

K&H folyószámlahitelek, THM: 26,7% √ √ √

1 darab K&H Mastercard hitelkártya szolgáltatás első évre 
kedvezményes, 0 forintos díjjal, THM: 26,4%

√ √ - -



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

 vásárlás belföldön, külföldön
 beszedés
 átutalás belföldön forintban
 SMS-szolgáltatás
 telefonos banki szolgáltatás
 készpénzfelvétel belföldön 
 folyószámlahitel
 hitelkártya-szolgáltatás

kapcsolódó szolgáltatások

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.

http://www.kh.hu

	elkezdem a számlanyitást: 


