Bankszámlakedvezmények Közszféra munkavállalók részére
Akciós időszak: 2015. július 01. - 2015. október 31. napja között
Az FHB Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a fenti időtartam alatt akciót hirdetett azon Ügyfelei részére, akik 2015.
július 01. napja és 2015. október 31. napja között új, lakossági, forint devizanemű bankszámlára vonatkozó
bankszámlaszerződést kötnek a Bankkal, az alábbi bankszámlacsomagok valamelyikének választása mellett:
FHB Közszféra Bankszámlacsomag
FHB Aktív Bankszámlacsomag
FHB Prémium Bankszámlacsomag

Kedvezmények

3 havi számlavezetési díj jóváírása – A bankszámlacsomagnak megfelelő mindenkori Hirdetmény szerinti 3
(három) havi számlavezetési díjat az újonnan nyitott bankszámlán utólagosan, a feltétel teljesítését követő hónap
végéig jóváírja a Bank.
Bankkártyagyártás díjának jóváírása – Azon lakossági Ügyfeleknek, akik az akció időtartama alatt új, forint
devizanemű, a fentieknek megfelelő lakossági bankszámlát nyitnak, és az újonnan nyitott bankszámlához FHB
lakossági bankkártyát igényelnek, a bankkártya gyártási díját jóváírja a Bank. (Legkésőbb a tárgyhónapot
követő hónap utolsó munkanapján.)
Nyereménybetét lekötési díjának elengedése – Azon Ügyfeleknek, akik új, forint devizanemű, a fentieknek megfelelő lakossági bankszámlát nyitnak, és az akció időtartama alatt FHB Nyereménybetétet vásárolnak, a
mindenkori FHB Nyereménybetét Hirdetmény szerinti lekötési díj elengedésre kerül.

A kedvezmények igénybevételének közös feltételei

FHB Közszféra bankszámla esetén az igénybevétel feltétele havonta1 legalább a mindenkori nettó
minimálbérnek megfelelő összegű külső jóváírás érkeztetése az újonnan nyílt bankszámlára.
FHB Aktív és FHB Prémium bankszámla esetén az igénybevétel feltétele havonta1 legalább a számlacsomagnak megfelelő mindenkori minimum külső jóváírás érkeztetése az újonnan nyílt bankszámlára.

Az Ön FHB kapcsolattartója:
Barta Gabriella: 06 30 524 59 18, Barta.Gabriella@fhb.hu

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes információkat a vonatkozó Lakossági Bankszámla Hirdetmények (FHB Bank Zrt. - Bankszámla Alaphirdetmény, FHB Bank Zrt. - Aktív Bankszámla Hirdetmény, FHB
Bank Zrt. - Flotta Kedvezmény Bankszámla Hirdetmény, FHB Bank Zrt. - Lakossági Prémium Bankszámla Hirdetmény, FHB Bank Zrt. - Kedvezményprogramok Hirdetmény), az Általános Szerződési Feltételek
(FHB Bank Zrt. - Lakossági és pénzforgalmi bankszámlák ÁSZF, FHB Bank Zrt. - Lakossági és vállalati bankkártyák ÁSZF) és az Üzletszabályzat (FHB Bank Zrt. - Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Szabályzat)
tartalmazzák. A jelen tájékoztatás a Bank részéről nem tekinthető pénzügyi kötelezettségvállalásnak.
1
Külső jóváírás szempontjából havi periódusnak az esedékes hó végi zárást megelőző hónap 16. napja és az aktuális hónap 15. naptári napja közötti időszakot értjük.

2015. augusztus FHB Bank Zrt.

