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Szolgáltatásigénylő Ügyféladatlap
Ügyfélszám:
K&H Banknál vezetett bankszámla száma
Családi és utónév:

Titulus:

Születéskori név:
Születési hely, ország és idő:
Anyja leánykori neve:
Személyazonosító okmány száma:
Lakcím igazolvány száma:
Útlevél- vagy vezetői engedély száma:1
Azonosító okmányt kiállító ország:
(ha az nem Magyarország)

Állampolgárság:
Állandó lakcím:

(irányítószám, település, utca, házszám, ország):

Levelezési cím:

(irányítószám, település, utca, házszám, ország):

Vezetékes és/vagy mobil telefonszám:
E-mail cím:
1

Kizárólag akkor töltse ki, ha személyazonosító okmánya számát nem adta meg.

Jelen igénylőlap kitöltésével kérem a K&H Bank Zrt-t, hogy számomra az alábbiakban megjelölt banki szolgáltatást nyújtsa,
illetőleg a fent megjelölt bankszámlámhoz kapcsolódó bankszámlaszerződésemet az alábbiaknak megfelelően módosítsa.
Kijelentem, hogy jelen igénylés keltétől számított 30 napon belül személyesen felkeresem a Bank …………….. sz. lakossági
bankfiókját, (bankfiók címe: …………………………………………..) és az igénylésben jelzett szerződéseket megkötöm.
Tudomással bírok arról, hogy a nem egyértelmű jelölésekkel ellátott igénylőlap alapján a Bank nem tud eljárni, az ilyen
igényléseket visszautasítja.
Kizárólag szerződésmódosítási igény esetén irányadó:
Tudomással bírok arról, hogy abban az esetben, ha jelen igénylőlap aláírásával meglévő bankszámlaszerződésem
módosítását igénylem, úgy igénylésem egyben szerződésmódosítási ajánlatnak is minősül. A szerződésmódosítás az
ajánlatom bank által történő elfogadásával létrejön. Tudomással bírok arról, hogy amennyiben a bank által cégszerűen aláírt
szerződésmódosítást a fent megjelölt bankfiókban nem veszem át, úgy azt a bank a határidő eltelte után az adatlapon
megjelölt címemre postai úton megküldi.

Jelen nyilatkozat aláírásával kérem a K&H Bank Zrt.-t, hogy részemre az alább X jellel megjelölt szolgáltatást nyújtsa
és a vonatkozó szerződést, illetőleg jelenlegi, fent megjelölt számlámhoz kapcsolódó bankszámlaszerződésem
módosítását készítse el.

Lakossági bankszámla csomagok: *
* Kérjük, tegyen egy „X” -et az igényelt termék mellé.

K&H okos plusz számlacsomagok: *

K&H minimum plusz számlacsomag
(havi 2 db K&H ATM forint készpénzfelvétel kedvezménnyel)
K&H bővített plusz számlacsomag
(havi 3 db K&H ATM forint készpénzfelvétel kedvezménnyel)

Lakossági bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások: *

K&H lakossági mobilinfo:
K&H lakossági e-bank-azonosító eszköz
azonosítással:

Mobil telefonszám:
K&H lakossági e-bank – SMS azonosítással:

Kizárólag új bankszámlanyitás estén szíveskedjék kitölteni.

Bankkártya:

Fő*

Társ*

Napi készpénzfelvételi limit (Ft)

Napi vásárlási limit
(Ft)

K&H VISA Electron betéti érintőkártya:
K&H VISA Classic betéti érintőkártya:
K&H Maestro betéti érintőkártya
K&H MasterCard betéti érintőkártya:

Főkártyán szereplő név: (max.20 karakter)
Társkártyán szereplő név: (max.20 karakter)
Kártyát az ügyfél bankfiókba kéri?
(a kívánt részt jelölje x-el)

igen

nem

igen

nem

A kiválasztott fiók (Kártyafiók) száma:
K&H választható utasbiztosítás igényel az
ügyfél?
(a kívánt részt jelölje x-el)

Jelen igénylőlapot a vonatkozó termék és szolgáltatás hirdetményének ismeretében és az abban foglaltak elfogadásával
írtam alá.

Alulírott, Igénylő hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a K&H Bank Zrt. a K&H Márkacsoport tagjai részére (K&H
Csoportszolgáltató Kft., K&H Eszközlízing Kft., K&H Autópark Kft., K&H Ingatlanlízing Zrt., K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.,
K&H Biztosító Zrt.) a fentiekben megadott személyes adataimat, valamint a Bankkal megkötésre kerülő szerződéseimre
vonatkozó banktitoknak minősülő adatokat átadja abból a célból, hogy a Bank és a márkacsoporti tagok szolgáltatásaikkal
közvetlenül megkeressenek – telefonon, postai és elektronikus úton - igényeim magasabb szintű kielégítése érdekében.
Tudomással bírok arról, hogy a K&H Márkacsoport tagjai gondoskodnak az adatoknak a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelelő biztonságos megőrzéséről. Kijelentem, hogy hozzájárulásom önkéntes és megfelelő tájékoztatáson
alapul, továbbá tudomással bírok arról, hogy azt a Bank bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal bármikor
visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. az adatkezelésről felvilágosítást kérhetek a márkacsoport bármely tagjától, valamint kérhetem az adataim
helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Az adatkezeléssel
kapcsolatos panaszaimmal a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhatok. A Bank adatvédelmi nyilvántartási száma: 00465.

Jelen igénylőlapot az Üzletszabályzat, az adatkezelési tájékoztató valamint a vonatkozó termék és szolgáltatás
hirdetményének ismeretében és az abban foglaltak elfogadásával írtam alá.
Kelt: _______________________ , _______ év ____________________ hó _____ nap

_________________________________
Igénylő aláírása

Bankszámlaszerződés módosítás esetén (Bank tölti ki)
Alulírott a K&H Bank Zrt., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041043 Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága (a továbbiakban: Bank) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az igénylő szerződésmódosítási ajánlatát
elfogadtam és a fent megjelölt számú bankszámlára vonatkozó bankszámlaszerződést az ajánlatban foglaltak szerint
………….. napjával módosítottam.
Dátum
K&H Bank Zrt.

