
 

Kedves leendő Ügyfelünk! 

 
Csatlakozzon elégedett ügyfeleinkhez, nyisson számlát Magyarország legjobb bankjában1 és 
helyezze biztonságba pénzét bankfiókjainkban! 
 
A K&H Bank több mint 25 éve kölcsönös megelégedéssel szolgálja ki Fejér megye lakosságát és 
vállalkozásait. Bankunkban hosszú távon tudhatják biztonságban pénzüket, pénzügyeik intézését!  
 
Országszerte 210, fejér megyében 10 bankfiókunkban állnak kollégáink nyitvatartási időben az Ön 
rendelkezésére. Bankszámlájáról 443 K&H és több mint 4400 idegen banki ATM-nél éjjel-nappal vehet fel 
készpénzt. Elektronikus banki rendszerünkön keresztül pedig bárhonnan, bármikor hozzáférhet pénzéhez. 
 
Az Ön figyelmébe az alábbi két termékünket ajánljuk: 

- K&H okos számlacsomagok* 
o akár 0 forintos havi díj (K&H lakossági bankszámla EBKM: 0,01%), amelynek 

feltételei vannak 
o díjmentes szolgáltatások 
o teljes körű számlavezetés 

- K&H friss lekötött betét – új megtakarításra** 
o évi 4,50% kamat és EBKM munkabér jóváírás esetén 

o ennek hiányában évi 3,00% kamat és EBKM  
o két hónapos lekötés  
o a fenti kondíciókkal történő lekötésnek feltételei vannak 

 
Keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken és nyitva tartási időben: 
Hétfő: 8:00 – 17:00; Kedd-Csütörtök: 8:00 – 16:00; Péntek: 8:00 – 15:00 
 
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A termékek részletes 
leírását és feltételeit a vonatkozó szerződés és Általános szerződési feltételek, illetve a vonatkozó 
Hirdetmények, valamint a Bank Üzletszabályzata tartalmazzák, amelyek megtekinthetőek a bankfiókokban 
és a www.kh.hu internetes oldalon. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. A K&H friss 
lekötött betét és a K&H lakossági bakszámla OBA által biztosított termékek. 
* A feltüntetett EBKM értékek és díjak a 2015. február 2-án érvényben lévő Hirdetmény szerint kerültek 
megállapításra. 
** A hirdetésben szereplő kamat és EBKM értékek a 2015. március 2-án hatályos Hirdetmény szerint 
kerültek megállapításra és ebben a Hirdetményben található az új megtakarítási összeg, K&H akciós betét 
lekötési számla, valamint a munkabér definíciója is. A K&H friss lekötött betét a lekötött betét teljes összege 
tekintetében fix kamatozású. A lekötött betét a lejáratot követően a kamattal együtt arra a K&H akciós betét 
lekötési számlára jár le, amelyikről indították a lekötést.   
  

                                                   
1 2014-ben a Euromoney értékelése szerint a K&H „Magyarország legjobb bankja” 



 

Szigeti józsef 
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