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Időutazás
Budakeszin adott egymásnak találkozót a Szent Korona és a Himnusz szobor. Vagy inkább: A budakeszi
Himnusz szobor meghívására Budakeszire érkezett
a Szent Korona. Vagy inkább ez: Budakeszi adott
otthont a Szent Korona és a Himnusz szobor találkozásának. Önökre bízom, melyik a jobb szöveg.

Nemcsak koronaőr, tengerész is elkísérte az útra.

Tálcán kínálta magát az esemény

A palást oltalmában

Az alkotó pihen

Balról a jobbik
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lazán legyõzi
az inflációt

elsô havi
kamatciklusra
érvényes
EBKM=
8,00%

K&H infláció plusz betét

infláció feletti kamat, melyet a Bank által adott kamatprémium biztosít új betétre szóló, egyszeri lekötés
6 havi futamidõ, mely
6x1 havi kamatciklusból áll
változó kamatozás
K&H biztos tartalék számláról, K&H trambulin megtakarítási számláról, K&H
2012. október 1. és október 31. közötti lekötés esetén
tartós betéti számláról és K&H gyámhatósági számláról köthetõ le
K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355

Budakeszi, Fõ út 128.

www.kh.hu

bank@kh.hu

telefon: (06 23) 458 080

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A termék leírását a vonatkozó szerzõdési feltételek tartalmazzák. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. A
hirdetésben szereplõ díjak, költségek, kamatok értékei a 2012. október 1-jén hatályos Hirdetmény szerint kerültek megállapításra. Új betétnek minõsül: kizárólag Bankon
kívüli forrásból származó betétösszeg, amely összeggel a lekötés napján meghaladja a számlatulajdonos Banknál vezetett betét-, és bankszámláin elhelyezett megtakarítások, és az értékpapírszámlán elhelyezett K&H befektetési alapok, valamint a K&H megtakarítási életbiztosításokba befektetett összegek összesen egyenlegét, a lekötés
napját megelõzõ naptári hónap utolsó banki munkanapján ily módon számított záró egyenlegéhez képest, minimum leköthetõ összeg 50 000 forint. A fizetett kamat: a banki
Hirdetményben közölt inflációs kamatok hat egymást követõ hónap alapján kalkulált számtani átlaga és prémium kamat összege; Inflációs kamat: a KSH által havonta megjelentetett 12 havi átlagos fogyasztói árváltozás %-os értéke, melynek értéke jelenleg 6,00%; Prémium kamat: a Bank által elõre meghirdetett és a
lekötés futamideje alatt változatlan kamatprémium, mely jelenleg 2,00%. A K&H biztos tartalék számla számlavezetése 2013. május 31-ig díjmentes, ezt követõen 309 forint/hó. A K&H biztos tartalék számla esetében 5667 forint számla felmondási díjat számítunk fel, ha számláját a nyitástól
számított 1 éven belül megszünteti. A K&H tartós betéti számla számlavezetési díja 2012. december 31-ig díjmentes, azt követõen 150 forint/hó. A
K&H infláció plusz betét, a K&H biztos tartalék számla, a K&H tartós betéti számla, a K&H gyámhatósági számla OBA által biztosított termék. A lejáratot követõen a betéti összeg és a megszolgált kamat visszavezetésre kerül arra a számlára, amelyrõl a lekötés történt, EBKM=0,15%-5,07%-ig.

Ügyfélszolgálat (0-24 h): 1231 • info@pr.hu • www.pr.hu
Cím: 2092 Budakeszi, Szüret u. 4 • e-mail: budakeszi@pr.hu
Nyitvatartási idô: H.: 8-12, Sze.: 12-17, Cs.: 12-18, P.: 8-12
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Keszi Bisztró: teljes gőzzel

Sikere van a Keszi Burgernek!

A mindennapok megoldása

CBA-üzletek térségünkben:
Budaörs, Szabadság út 52-54. • Páty, Somogyi B. u. 3. • Zsámbék, Magyar u. 75.
Budakeszi, Dózsa Gy. tér 1. • Fő u. 36. • Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.
Meghosszabbítottuk nyitva tartásunkat: H-P: 06-21, Sz: 06-20, V: 7-18
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