
  

  
 

Közzététel napja: 2016. december 30. 
 

 

1. oldal 

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY A POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI 
BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 

 
 
 

I. Számlanyitási Kedvezményprogram 

Érvényes: 2017. január 02. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. február 28. 
napjáig 

Az FHB Bank Zrt. (továbbiakban Bank) a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák tekintetében 
számlavezetési kedvezményprogramot hirdet 2017. január 02. napjától visszavonásig, de legkésőbb 
2017. február 28. napjáig. 
 
Azon Ügyfeleink részére, akik a Kedvezményprogram ideje alatt (2017. január 02 – 2017. február 28. 
között) bármely Posta Személyi Kölcsön terméket igényelnek és mellé Posta Bankszámlát, Posta 
Nyugdíjas Bankszámlát, Posta Flotta Bankszámlát vagy Posta Hello Bankszámlát nyitnak, 
jóváírásra kerül a bankszámla 6 havi számlavezetési díja az alábbiak szerint: 
 

 Amennyiben a bankszámlanyitás adott hónap 15. napjáig megtörténik, abban az esetben a 
számlanyitást követő első 6 (Hat) hónap számlavezetési díja a bankszámlán jóváírásra kerül, 
amennyiben az Ügyfél az adott hónapra vonatkozóan teljesíti a mindenkori Hirdetményben a 
bankszámlacsomag igénylésére és fenntartására rögzített feltételeket. A díjak terhelésre 
kerülnek, és utólagos jóváírásuk havonta történik, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. 
 

 Amennyiben a bankszámlanyitás adott hónap 15. napja után megtörténik, abban az esetben a 
számlanyitást követő második hónaptól számított 6 (Hat) hónap számlavezetési díja kerül 
jóváírásra, amennyiben az Ügyfél az adott hónapra vonatkozóan teljesíti a mindenkori 
Hirdetményben a bankszámlacsomag igénylésére és fenntartására rögzített feltételeket. A díjak 
terhelésre kerülnek, és utólagos jóváírásuk havonta történik, a tárgyhónapot követő hónap 15. 
napjáig. 

 

II. Számlahasználat ösztönző Kedvezményprogram 

Érvényes: 2017. január 02. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31. 
napjáig 

Az FHB Bank Zrt. számlahasználat ösztönző kedvezményprogramot hirdet 2017. január 02. napjától 
2017. március 31. napjáig azon Ügyfeleink részére, akik 2016. szeptember 01. napjától a 
kedvezményprogram lejáratáig folyamatosan, Posta Bankszámlával vagy Posta Nyugdíjas 
Bankszámlával rendelkeznek. 
 
1. Kedvezményprogram keretében biztosított kedvezmény feltételei 

A kedvezményprogram keretében biztosított kedvezmények, azon ügyfelek számára kerülnek 
biztosításra, akik a Posta Bankszámlájukon vagy Posta Nyugdíjas Bankszámlájukon az alábbi 
táblázatban meghatározott időszakokban végrehajtott tranzakciók alapján a táblázatban feltüntetett 
kategóriák valamelyikébe tartoznak. 
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 Első időszak: 2016. szeptember 30. – 2016. 
november 30. időszakban 

Második időszak: 2017. március 1. – 2017. május 31. 
időszakban 

1. 
Minimum két hónapban jövedelmét Posta 
számlára utaltatta és maximum 5 db sikeres 
terhelési tranzakciót végzett. 

Minimum két hónapban jövedelmét Posta számlára 
utaltatta és legalább 6 db sikeres terhelési tranzakciót 
végzett. 
Az időszak végén a számla élő és nem túlhívott. 

2. 
Nem vagy maximum 1 hónapban utaltatta 
jövedelmét Posta számlára és/vagy legalább 1 
db sikeres terhelési tranzakciót végzett. 

Minimum két hónapban jövedelmét Posta számlára 
utaltatta és legalább 1 db sikeres terhelési tranzakciót 
végzett. 
Az időszak végén a számla élő és nem túlhívott. 

3. 
Egyetlen hónapban sem volt sikeres terhelési 
tranzakciója. 

Minimum egy hónapban jövedelmét Posta számlára 
utaltatta és legalább 1 db sikeres terhelési tranzakciót 
végzett. 
Az időszak végén a számla élő és nem túlhívott 

 
2. Kedvezményprogramokhoz kapcsolódó definíciók 

 Jövedelem jóváírás: a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók minimum 65.000 Ft értékben. Az FHB 
Bankcsoport hitelezésével és időskori életjáradék termékével kapcsolatos számlára érkező jóváírásokat, 
saját számlák közötti átvezetéseket, lakossági bankszámláról indított bankon belüli jóváírásokat, 
lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírásokat nem 
tekintjük jövedelem jóváírásnak. 

 Terhelési tranzakció: Bankkártyás vásárlás vagy készpénz felvétel ATM-ből, pénztári kifizetés, bankon 
kívüli és bankon belüli eseti vagy rendszeres átutalás, átvezetés, csoportos beszedés, Postahelyen POS 
terminálon keresztüli készpénzfelvétel. 

 Sikeres terhelési tranzakció: a terhelési tranzakció összege ténylegesen terhelésre kerül a 
bankszámlán.  

 
3. Kedvezményprogramok keretében biztosított kedvezmények és szabályaik 

• Bankkártya Pin-kód újragyártási díj jóváírása: az ügyfél számlacsomagjához kapcsolódó 
mindenkori aktuális hirdetményben rögzített Pin-kód újragyártási díj utólagos jóváírása 2017. 
június 30. napjáig, amennyiben azt az ügyfél igénybe veszi és teljesíti a jelen hirdetményben 
rögzített feltételeket a rögzített határidők figyelembe vétele mellett. 

• Bankkártya újragyártási és tiltási díj jóváírása: az ügyfél számlacsomagjához kapcsolódó 
mindenkori aktuális hirdetményben rögzített Bankkártya újragyártási és tiltási díj utólagos 
jóváírása 2017. június 30. napjáig, amennyiben azt az ügyfél igénybe veszi és teljesíti a jelen 
hirdetményben rögzített feltételeket a rögzített határidők figyelembe vétele mellett. 

• NetBank szolgáltatás belépési jelszó pótlási díj jóváírása: az ügyfél számlacsomagjához 
kapcsolódó mindenkori aktuális hirdetményben rögzített NetBank szolgáltatás belépési jelszó 
pótlási díj utólagos jóváírása 2017. június 30. napjáig, amennyiben azt az ügyfél igénybe veszi 
és teljesíti a jelen hirdetményben rögzített feltételeket a rögzített határidők figyelembe vétele 
mellett. 

• TeleBank Pin boríték pótlási díj jóváírása: az ügyfél számlacsomagjához kapcsolódó 
mindenkori aktuális hirdetményben rögzített TeleBank Pin boríték pótlási díj utólagos jóváírása 
2017. június 30. napjáig, amennyiben azt az ügyfél igénybe veszi és teljesíti a jelen 
hirdetményben rögzített feltételeket a rögzített határidők figyelembe vétele mellett. 

• 3 havi számlavezetési díj jóváírása: az ügyfél számlacsomagjához kapcsolódó mindenkori 
aktuális hirdetményben rögzített számlavezetési díj utólagos jóváírása, amennyiben a 
bankszámlára 2017. május 31. napjáig legalább egyszeri alkalommal jövedelem jóváírás 
érkezik és a jelen hirdetményben rögzített szabályok teljesülnek. A 3 havi számlavezetési díj 
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jóváírása az első jövedelem könyvelésének hónapjában terhelt számlavezetési díjra és ezen 
időponttól számítottan további két hónap számlavezetési díjára vonatkozik. 

 
A kedvezményprogram keretében egy ügyfél számára csak egyszer kerülnek biztosításra a 
kedvezmények.  
 
 
 
 


