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K&H START+

 SZÁMLACSOMAG

K&H DINAMIKUS+

 SZÁMLACSOMAG

K&H AKTÍV+

 SZÁMLACSOMAG

445 Ft 3 400 Ft 6 400 Ft

első 5, adott havi periódusban teljesített 

tranzakció átutalási díjtól mentes** , 

6. tranzakciótól: 0,23% min. 300 Ft 

első 10, adott havi periódusban teljesített 

tranzakció átutalási díjtól mentes** , 

11. tranzakciótól: 0,18% min. 265 Ft 

első 20, adott havi periódusban teljesített 

tranzakció átutalási díjtól mentes** , 

21. tranzakciótól: 0,16% min. 255 Ft

0,1% min.100 Ft
akció: átutalási díjtól mentes 

visszavonásig*** 

akció: átutalási díjtól mentes 

visszavonásig***

az első adott havi tranzakció ingyenes az első 2 adott havi tranzakció ingyenes az első 2 adott havi tranzakció ingyenes 

havi csomagdíj

a kedvezményes 

bankkártyával történő forint 

készpénzfelvétel K&H ATM-ből 

(HUF)

forint számláról indított 

elektronikus* forint átutalás - 

bankon belül

forint számláról indított 

elektronikus* forint átutalás - 

bankon kívül

Kedves Cégvezető! 
 

A K&H vállalkozói számlacsomagok kedvező ára abból adódik, hogy a csomag havidíja lényegesen 
alacsonyabb, mintha a benne foglalt szolgáltatásokat külön-külön venné igénybe. Így alacsonyabb árért 
több szolgáltatáshoz jut. 
A K&H vállalkozói számlacsomagok megnyitásával, vállalkozása automatikusan, havidíj-mentesen jut 
hozzá, minden olyan kényelmi szolgáltatáshoz, melyekkel kézben tarthatja vállalkozása pénzügyeit, 
miközben Ön időt és pénzt takaríthat meg. 

 a K&H start+, dinamikus+ vagy aktív+ számlacsomagok havi fix díja tartalmazza: 

 forint pénzforgalmi számla számlavezetési díját 

 a K&H vállalkozói e-bank vagy Electra szolgáltatás havi díját 

 az sms értesítő szolgáltatás - a K&H vállalkozói mobilinfó - havi díját 

 a csomaghoz elsőként megrendelt K&H vállalkozói Maestro vagy Mastercard bankkártya 
éves díját 

 
 válasszon vállalkozása számlaforgalmához igazodó K&H számlacsomagot és kedvezményeket: 

 induló vállalkozás, vagy kevés és kisösszegű tranzakció esetén: K&H start+ 
számlacsomag 

 számos tranzakciót bonyolító vállalkozások számára, forgalom nagyságától függően: K&H 
dinamikus+ vagy K&H aktív+ számlacsomag 

 a számlacsomagok eltérő számú és mértékű kedvezményes tranzakciós díjakat 
tartalmaznak, EBKM: 0,05%: 

 
 

 

 

* A kedvezmény kizárólag a K&H Vállalkozói e-bankon, K&H Vállalkozói Mobilbankon, illetve Electrán keresztül indított átutalási 
megbízásokra vonatkozik. **Könyvelési díj kerül  

felszámításra a Vállalati Ügyfelek részére szóló hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) I. rész 3.7. pontban nevesített terhelési 
tranzakciók után, függetlenül az adott tranzakció díjától. A könyvelési díj a tranzakciós díjtól mentes terhelési tranzakciók után  is 
felszámításra kerül. *** Az akció a Vállalati Hirdetményben megjelölt időpontig, vagy visszavonásig érvényes. Jelen hírlevél nem 

minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes 
leírását, illetve feltételeit a vonatkozó szerződés, az Általános Szerződési Feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata, valamint az 
aktuális Hirdetmény tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon. A hirdetésben szereplő 

díj és EBKM értékek a 2014. május1-én hatályos Hirdetmény szerint kerültek megállapításra. A K&H forint pénzforgalmi bankszámla 
OBA által biztosított termék.  

 
 



K&H Bank Zrt. 
116. Lakossági fiók 
6000 Kecskemét, Dobó körút 9. 
telefon: (06 76) 502 380 
fax: (06 76) 502 381 
www.kh.hu • bank@kh.hu 

 

 

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok 
 
Alapítványok esetén: 

o alapító okirat 
o az alapítvány igazolása (önálló képviseleti szervvel nem rendelkező szervezeti egység 
o esetén)  
o aláírási címpéldány, személyes okmányok 
o adóbejelentkezési lap 
o bírósági végzés a nyilvántartásba vételről 
o ha a bejegyző végzés 30 napnál régebbi, akkor 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat 

Egyéni cég esetén: 
o cégbejegyzési végzés, amely 30 napnál nem régebbi. 
o ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor 30 napnál nem régebbi cégkivonat 
o aláírási címpéldány, személyes okmányok 
o adó és KSH számmal ellátott cégbírósági bejegyzés 

Egyéni vállalkozó, kisiparos, kereskedő esetén: 
o vállalkozói igazolvány, illetve ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére 
vonatkozó igazolás, személyes okmányok 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság: 
o a társasági szerződés vagy alapító okirat eredeti példánya 
o 30 napnál nem régebbi cégbírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okirat – törzstőke letéti számla 
kivételével - (bejegyző végzés, ennek hiányában a cégjegyzékszámmal valamint adóhatósági 
adóazonosítási adattal ellátott cégbírósági tanúsítvány, cégkivonat) 
o amennyiben más hatósági nyilvántartásba vétel is szükséges, úgy a hatósági nyilvántartásba vételi 
kérelem/határozat 
o a vállalkozás képviseleti joggal felruházott és a nyilvántartást végző bíróságnál bejelentett 
képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy jogi képviselő által készített 
aláírás-mintája, személyes okmányai 

Társasházak esetén: 
o alapító okirat 
o szervezeti-működési szabályzat 
o határozatképes közgyűlési jegyzőkönyv 
o ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap 
o adószámmal ellátott adóbejelentkezési lap 
o közgyűlési jegyzőkönyv, amely tartalmazza a közös képviselő és az intézőbizottság elnökének 
nevét, 
adatait (hitelesített példány) 
o közös képviselő, illetve intézőbizottság elnökének aláírási címpéldánya, személyes okmányai 
o a közös képviselő aláírási címpéldánya 
o ha a társasház kezelési tevékenységét, közös képviseletét egyéni vállalkozó vagy gazdasági 
társaság látja el, akkor a vállalkozási formának megfelelő okiratok/cégiratok 

Ügyvédek esetén: 
o az ügyvédi kamara által kiállított arcképes igazolvány 
o ügyvédi kamara bejegyző határozata 
o adóbejelentkezési lap 
o közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, személyes okmányok 

Ügyvédi iroda esetén: 
o alapító okirat és igazolás a kamarától, hogy az ügyvédi irodák névjegyzékébe felvették az irodát 
o aláírási címpéldány, személyes okmányok 
o adóbejelentkezési lap 

  


