
az akcióban részt vevő hitelek
K&H babaváró hitel THM (kamattámogatással): 0,6%
K&H babaváró hitel THM (kamattámogatás nélkül): 14,8%

K&H babaváró hitel felvételén gondolkozol?

Ha úton van a baba, vagy kisbabát terveztek, akkor érdemes utánajárnod a K&H-nál 
elérhető hiteltermékek kínálatának, hiszen akár 120 ezer forint jóváírásban is részesül-
hetsz!*

K&H babaváró hitel felvétele esetén 120 000 forintot vihetsz haza,
ha 2022. május 13-tól az akció visszavonásáig K&H babaváró hitelt igényelsz, és
a megkötött babaváró hitelszerződés alapján folyósított hitelösszeg eléri a 10 millió 
forintot

Az akció szerinti jóváírásra a folyósítás naptári negyedévét követő hónapban kerül sor.
*Az akció részleteiről bővebb tájékoztatást az aktuális hirdetményben találsz.

miért érdemes babaváró hitelben gondolkoznod?
akár 10 millió forint hitelösszegig igényelhető
kamatmentes a kamattámogatás időszakában
a hitel visszafizetéséért az állam kezességet vállal
nincs bírálati és folyósítási díj
szabadon felhasználható, például: ingatlan vásárlására, felújítására, hitelkiváltásra, 
autóvásárlásra
átlag 12 munkanap alatt folyósítjuk a hiteledet
szerződéskötésig otthonról intézheted az igénylést
második, harmadik gyermek vállalása esetén további kedvezményre válhatsz jogosult-
tá*

*lásd kalkulátorunkat 

K&H jóváírási akció – akár
120 + 40 ezer forint jóváírással!

http://www.kh.hu/hitel/babavaro


Fontos, hogy figyelj arra, hogy a Babaváró hitel felvételére 2024 év 
végéig van lehetőséged!

zsebeld be az akár 40 000 forint jóváírást is!*
nyiss bankszámlát 2023. január 02. és február 28. között,
számlanyitást követő hónap végéig minimum 70.000 forint jóváírás érkezzen a szám-
ládra, illetve
számlanyitást követő hónap végéig legalább 5 alkalommal fizess a bankkártyáddal 
(min. 1000 forint értékben vásárlásonként), és
a K&H mobilalkalmazásban legalább 2 aláírást igénylő tranzakciód legyen

A tájékoztatás nem teljeskörű, a jóváírás részleteiről itt olvashatsz bővebben.

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A kondíciók módosításának jogát a 
Bank fenntartja. 

A termék részletes leírását és feltételeit a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet, továbbá 
a vonatkozó ügyfélszerződés, a Lakossági Hitelek Általános szerződési feltételei, az Üzletszabályzat, valamint a 
44/2019. (III.12.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H Babaváró hitel kondícióiról Hirdetmény tartalmazzák, amelyek 
megtekinthetők a bankfiókokban és a kh.hu internetes oldalon. A kölcsönigényléshez szükséges dokumentumokról 
részletesen a kh.hu internetes oldalon tájékozódhat, illetve további információt bankfiókjaink nyújtanak. A szerződés-
kötés minden esetben a Bank által végzett hitelbírálat függvénye. A hirdetésben szereplő babaváró kölcsönt a Ma-
gyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk. 

A termék részletes leírását és feltételeit a számlanyitáshoz kapcsolódóan a  K&H Bank Üzletszabályzata, az Ügyfél-
szerződés, a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételek, az Elektronikus 
azonosítású banki szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételek, a Természetes személyek számláira, 
betéteire, pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény, a betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részé-
re, a hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére dokumentumok tartalmazzák, amelyek megtekinthetők a 
bankfiókokban és a kh.hu internetes weboldalon. A K&H mobilbank teljes körű használatára a K&H e-bank felhaszná-
lói válhatnak jogosulttá.

https://www.kh.hu/documents/20184/488347/teli_szamlanyitas_reszveteli_2023.pdf/37389825-09fc-e5cf-1acc-4cbb6a585f4a?t=1672660490177

