
  

  
 

 
 

 

1. oldal 

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY 
 

Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági 
bankszámlához kapcsolódó kedvezményprogram meghirdetéséről 

 
Tisztelt Ügyfeleink! 
 
Az FHB Bank Zrt. (továbbiakban Bank) számlavezetési kedvezményprogramot hirdet 2016. május 02. 
napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30. napjáig. 
 
Azon Ügyfeleink, akik a Kedvezményprogram ideje alatt (2016. május 02. és 2016. június 30. között) 
Posta Bankszámla, Posta Nyugdíjas Bankszámla vagy Posta Flotta Bankszámla szerződést 
kötnek1 és hozzá Visa Electron típusú bankkártyát igényelnek az alábbi kedvezményekre 
jogosultak: 
 

 A Bank a 2016. május 02. és 2016. június 30. között igényelt Visa Electron típusú 

bankkártyákat a kártyagyártási díj elengedése mellett bocsátja az Ügyfelek rendelkezésére.  A 

kártyagyártási díj utólagosan, az akciós időszakot követő második hónap utolsó munkanapjáig 

(2016. augusztus 31. napjáig) kerül jóváírásra a bankkártyához kapcsolódó lakossági 

bankszámlán.  

 A Bank a Kedvezményprogram keretében az Ügyfelek 2016. május 02. és 2016. június 30. 

között igényelt Visa Electron típusú bankkártyájukkal végrehajtott és könyvelt vásárlási 

tranzakciói („sikeres vásárlási tranzakció”) után kártyánként 5%-os pénzvisszatérítést nyújt, 

maximum havi 5 000 Ft értékben, a kártya igénylését követő hónap első napjától számítva két 

hónapon keresztül.  

A pénzvisszatérítés során azokat a sikeres belföldi és külföldi vásárlási tranzakciókat veszi figyelembe a 
Bank, amelyek 2016. május 02. és május 31. között igényelt bankkártyák esetében 2016. június 01. és 
2016. július 31. között, míg a 2016. június 01. és június 30. között igényelt bankkártyák esetében 2016. 
július 01. és 2016. augusztus 31. között kerültek végrehajtásra és könyvelésre az érintett kártyához 
tartozó bankszámlán. A könyvelés napja eltérhet a vásárlás napjától. 
 

A pénzvisszatérítések – a bankkártyá(k)hoz kapcsolódó – bankszámlán történő jóváírása utólagosan 
egy összegben és kártyánkénti bontásban történik, a következő határidővel.  

 A 2016. június 01. és 2016. június 30. között az Ügyfél bankszámláján könyvelt sikeres 

vásárlási tranzakciók után, a visszatérítendő összeget 2016. július 29. napjáig írja jóvá a Bank. 

 A 2016. július 01. és 2016. július 31. között az Ügyfél bankszámláján könyvelt sikeres vásárlási 

tranzakciók után, a visszatérítendő összeget 2016. augusztus 31. napjáig írja jóvá a Bank. 

 A 2016. augusztus 01. és 2016. augusztus 31. között az Ügyfél bankszámláján könyvelt sikeres 

vásárlási tranzakciók után, a visszatérítendő összeget 2016. szeptember 30. napjáig írja jóvá a 

Bank. 

Amennyiben a sikeres vásárlás devizaneme nem forint (HUF), akkor az adott tranzakció – HUF-ra 
történő átkonvertálását követően – bankszámlán történő terhelésének összege alapján kerül 
meghatározásra a vásárlás után járó pénzvisszatérítés nagysága, a maximálisan adható 
pénzvisszatérítés felső korlátjának (havi 5.000 forint) figyelembe vétele mellett.  

                                                      
1 Az Off-line Postahelyen történő szerződéskötés kezdeményezése esetén a szerződés, az Ügyfél és a Bank nevében eljáró 
Magyar Posta Zrt. által a Visszaigazoló levél szabályszerű aláírása napján jön létre. 
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A vásárlás után fizetendő visszatérítés a Főkártyával és Társkártyával végrehajtott tranzakciókra 
egyaránt vonatkozik. A pénzvisszatérítés kártyánként kerül elszámolásra a kártyákhoz kapcsolódó 
bankszámlán. A pénzvisszatérítés összegét a Bank a kerekítés szabályai szerint egész forintra kerekíti. 
 
A Kedvezményprogram leteltét követően a mindenkor hatályos Posta Bankszámlákhoz kapcsolódó 
díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek hirdetmény szerint kerül felszámításra és terhelésre a 
kártyagyártási díj.  
Budapest, 2016. április 29. 
FHB Bank Zrt. 


