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Jelen hirdetménnyel hatályba lépő módosításokat, félkövér betűvel és szürke háttérrel jelöli a Bank. A módosítások hatályba lépésének időpontját a fejlécben, vagy az
egyes tételeknél szerepelteti a Bank.
A módosítás oka: A Mastercard kártyatársaság által nyújtott prémium szolgáltatások körének változása

H-456/2022

Közzétételt követően publikus

1/27

Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Lakossági számlavezetés
Hatályos: 2022. július 30-tól
101 és 103-as Bankazonosítók használata
2022.április 1-jétől az MKB Bank ügyfelei esetén a Bank 101 és 103 kezdetű bankazonosítóval rendelkező számlaszámokat használ, amely azonosítók a GIRO számlaszám
első 3 számjegyét jelentik így a banki azonosítót ügyfeleink a számlaszám első három száma alapján tudják beazonosítani. 101 és 103-as banki azonosítóval rendelkező
ügyfelekre, egyes szolgáltatások és szabályok esetén eltérő rendelkezések vonatkoznak.
1(101) =
3(103) =

101-es banki azonosítóval rendelkező ügyfelekre vonatkozó rendelkezés
103-as banki azonosítóval rendelkező ügyfelekre vonatkozó rendelkezés

A hirdetmény használata
A jelen hirdetményben nem szabályozott díjtételek, költségek vonatkozásában 101-es banki azonosítóval a „
- HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL, TELJESÍTÉS IDŐTARTAMÁRÓL, ÁRFOLYAMÁRÓL”,
- HIRDETMÉNY A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKRÓL
- LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA
SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE (LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI ÁSZF) rendelkezései, valamint
- Jóljáró- és Díjtörlő csomagra történő szerződéskötés esetén a csomag tartalmát alkotó termékek saját hirdetményei az irányadóak (Hitelkártya hirdetmény, Hitelkártya
Kedvezményszabályzat, Csoportos Élet-, Baleset és Extra biztosítás hirdetmény, valamint a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya)
A jelen hirdetményben nem szabályozott díjtételek, költségek vonatkozásában 103-as banki azonosítóval a „Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális
rendelkezések rendelkezései az irányadók.
101 és 103 banki azonosító esetén a jelen hirdetményben nem szabályozott kérdésekről a MKB Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata valamit annak függelékei
rendelkeznek, mely elérhető a www.mkb.hu honlapon. A meghirdetett díjakat a Bank az érvényességi időn belül jogosult egyoldalúan módosítani az Üzletszabályzatban
megjelölt okok bekövetkezése esetén.
Lakossági fizetési számlacsomag általános tudnivalók
A lakossági fizetési számlacsomag nyitása együtt történik azon szolgáltatásokkal, melyek megkönnyítik a pénzügyek intézését. A számlacsomag igénylési feltétele a Netbank
szolgáltatás1(101),3(103) és Telebank szolgáltatás amit a Bank havidíj mentesen biztosít az ügyfelek részére.
Számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatások
Banki azonosító

Szolgáltatások elnevezése

Mobilalkalmazás
Netbank szolgáltatás
Üzenetküldő szolgáltatás
101
MKB Mobil App (korábban BB)
MKB Internetbank (korábban BB)
MKB SMS (BB Mobilbank)
103
MKB Mobilalkalmazás
MKB Netbankár
MobilBANKár
Szolgáltatásait a Bank folyamatosan fejleszti és ennek keretében a kizárólag a 101-es, illetve kizárólag a 103-as azonosítójú ügyfelek számára elérhető szolgáltatásokat a
Bank a másik azonosítóval rendelkező ügyfelek számára is a jövőbeni fejlesztések megvalósulása után kölcsönösen elérhetővé teszi. Ezt a változást a Bank – jogszabályi
kötelezettsége értelmében – két hónappal annak hatálybalépése előtt meghirdeti, ugyanakkor az érintett ügyfelek ilyen irányú, kifejezett szándéka esetén biztosítja számukra
az elérhetővé váló szolgáltatások mielőbbi, akár már a meghirdetés időpontjától történő igénybevételét.
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Hatályos: 2022. július 30-tól
Igényelhető bankkártyák
Minden fizetési számlacsomagot nyitó ügyfél igényelhet a számlacsomaghoz meghatározott bankkártyát, melyek mindegyike érintéses fizetésre is alkalmas. Igényelhető
bankkártyák: Mastercard Unembossed, Mastercard Standard, Mastercard Platinum, MKB Platinum Metal, Mastercard World Elite, MKB World Elite Metal.
101-es banki azonosítóval rendelkező számlacsomagok esetén, társkártyát igényelhetnek a törvényes képviselő számlacsomagjához a 6. életévüket már betöltött kiskorú
magánszemélynek, az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel, a törvényes képviselővel együttes személyes jelenléttel és a kapcsolódó nyilatkozat elfogadásával.
103-as banki azonosítóval 14. életévet betöltött ügyfelek részére igényelhető bankkártya.
Mastercard
Unembossed3(103)

Mastercard Standard

Mastercard Platinum

MKB Platinum Metal

• Fém kártyatest
• Érintéses fizetés
• Beépített Prémium 50
• Érintéses fizetés
utasbiztosítás
• Beépített Komfort 10
• Android mobilfizetés
utasbiztosítás
• Apple Pay
• Android mobilfizetés
• ATM befizetés
• Apple Pay
• Flight Delay Pass
• ATM befizetés
• Érintéses fizetés
• Ingyenes belépés a
• Érintéses fizetés
• Flight Delay Pass
• Opcionálisan igényelhető
Budapest Airport
• Opcionálisan igényelhető • Ingyenes belépés a
utasbiztosítás
Mastercard Lounge-ba21
utasbiztosítás
Budapest Airport
• Android mobilfizetés
• Ingyenes belépés a
Mastercard Lounge-ba21
• Android mobilfizetés
• Apple Pay
Bécsi Nemzetközi Reptér
• Ingyenes belépés a
• Apple Pay
• ATM befizetés
SKY, és Vienna LoungeBécsi Nemzetközi Reptér
• ATM befizetés
ba21
SKY, és Vienna Lounge• Online vásárlási
ba21
biztosítás
• Online vásárlási
• Kedvezményes
biztosítás
készpénzfelvétel saját
• Kedvezményes
ATM hálózatban
készpénzfelvétel saját
• Exkluzív telefonos
ATM hálózatban
ügyfélszolgálat
• Éves kártyadíj havonta
terhelődik

Mastercard World Elite

MKB World Elite Metal

• Fém kártyatest
• Érintéses fizetés
• Érintéses fizetés
• Beépített Prémium 50
• Beépített Prémium 50
utasbiztosítás
utasbiztosítás
• Android mobilfizetés
• Android mobilfizetés
• Apple Pay
• Apple Pay
• ATM befizetés
• ATM befizetés
• Concierge szolgáltatás
• LoungeKey szolgáltatás
• LoungeKey szolgáltatás
évi 5 ingyenes belépéssel évi 5 ingyenes belépéssel
• Ingyenes belépés a
• Ingyenes belépés a
Budapest Airport
Budapest Airport
Mastercard Lounge-ba21
Mastercard Lounge-ba21
• Ingyenes belépés a
• Ingyenes belépés a
Bécsi Nemzetközi Reptér Bécsi Nemzetközi Reptér
SKY, és Vienna Lounge- SKY, és Vienna Loungeba21
ba21
• Online vásárlási
• Online vásárlási
biztosítás
biztosítás
• Kedvezményes
• Kedvezményes
készpénzfelvétel saját
készpénzfelvétel saját
ATM hálózatban
ATM hálózatban
• Exkluzív telefonos
• Exkluzív telefonos
ügyfélszolgálat
ügyfélszolgálat
• Éves kártyadíj havonta
terhelődik

A bankkártyákhoz tartozó szolgáltatásokkal és az utasbiztosítással kapcsolatos részletes információkat megtekintheti honlapunkon is Lakossági szolgáltatások (mkb.hu)
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Csomagbeállítási és kártyakibocsátási díj
A 2022.04.01-től igényelhető új fizetési számlacsomagok nyitásakor és a 2022.04.01 előtt megnyitott fizetési számla új csomagba váltása esetén a Bank csomagbeállítási
díjat számít fel.
2022.04.01-től igényelt bankkártyák esetén a Bank kártyakibocsátási díjat alkalmaz, kártyatípusonként az első kártya igénylésekor.
Amennyiben csomagbeállítás és kártyaigénylés is történik és a Bank a csomagbeállítási és kártyakibocsátási díj terhelésére is jogosult, úgy a Bank kizárólag a
kártyakibocsátási díjat terheli az ügyfél számláján.
Csomagbeállítási, vagy kártyakibocsátási díj - a lenti feltételek teljesítése esetén - nem kerül beterhelésre a Számlatulajdonos számláján:
Meglévő Számlatulajdonos csomagváltása, vagy a fizetési számlacsomaghoz történő kártyaigénylés esetén, ha
o a csomagváltáskor/ kártyaigényléskor már rendelkezik a Díjtörlő vagy Jóljáró csomag valamennyi szolgáltatásával és azokat a csomagváltástól, vagy
kártyaigényléstől számított 6 hónapon belül nem szünteti meg;
o a számlacsomag váltást nem az ügyfél kezdeményezte, hanem a Bank állítja át azt a hirdetmény szerinti lejáratkor érvényes számlacsomagra;
o a fizetési számlacsomag váltása MKB Bank kölcsönszerződés megkötésével egy időben történik.
Új számlacsomag nyitás esetén, ha a nyitás és az ahhoz történő kártyaigénylés MKB Bank kölcsönszerződés megkötésével egy időben történik.
Amennyiben egyazon Banki azonosító alatt a főszámlához a Díjtörlő vagy Jóljáró csomagban elérhető összes szolgáltatás már beállításra került és csomagban foglalt
feltételeket az ügyfél teljesítette, ami megtalálható jelen hirdetmény „Jóljáró csomag” és „Díjtörlő csomag” leírásban. A további alszámlák esetén a Bank nem vizsgálja
ezen szolgáltatások meglétét.
Speciális esetek, amikor egyes feltételeket teljesültnek tekint a Bank:
Az igénylő a 16. életévét nem töltötte be, és/vagy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, úgy az Ingyenes készpénzfelvételi
nyilatkozat meglétét a Bank nem vizsgálja.
Az ügyfél mobiltelefonszám országhívó száma nem +36-tal kezdődik, úgy az Üzenetküldő szolgáltatás1(101),3(103) meglétét a bank nem vizsgálja.
A fenti feltételt nem teljesítő ügyfél esetén a hirdetmény szerinti csomagbeállítási és kártyakibocsátási díjat a Bank az ügyfél külön értesítése nélkül utólagosan 6 hónapon
belül bármikor beterheli.
Csomagajánlatok
Csomagajánlatban történő igénylés esetén az ügyfél több szolgáltatást igényel meg, ezekre egyidejűleg köt szerződést. A csomagban foglalt fizetési számlacsomagok a
szerződéskötéskor azonnal megnyílnak, illetve a kapcsolódó elektronikus szolgáltatások is beállításra kerülnek, azok azonnal használhatóak, ezzel elősegítve a további
digitális ügyintézést. A további szolgáltatások a szerződésben és szolgáltatásokhoz kapcsolódó feltételek alapján kerülnek beállításra.
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Hatályos: 2022. július 30-tól
Jóljáró csomag
A csomag tartalma 2022.04.01-től:
Forint fizetési számlacsomag: minden értékesíthető számlacsomag, kivéve MKB Alapszámla és MKB Belépő J számlacsomagok
Lakossági folyószámlahitel minimum 150.000 Ft-os hitelkerettel, mely meglévő hitelkeret esetén a meglévő hitelkeret felülvizsgálatát, keretemelését jelenti
GO! hitelkártya igénylés (GO! kártya, vagy GO! Platinum kártya választható), illetve bármely korábban igényelt 101-es banki azonosítóval rendelkező hitelkártya is
bevonható a csomagajánlatba
Elektronikus számlakivonat fizetési számlán és hitelkártyán egyaránt
Üzenetküldő szolgáltatás 1(101),3(103)
Mobilalkalmazás / Netbank szolgáltatás 1(101),3(103)
Másodlagos számlaazonosító sikeres regisztrálása
Ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat
A Jóljáró csomagban opcionálisan igényelhető kedvezményes díjú Élet- és Balesetbiztosítás, valamint 101-es banki azonosítóval nyitható Extra Megtakarítási számla.
A Jóljáró csomagot kizárólag azon ügyfelek igényelhetik, akik nem szerepelnek negatív KHR listán (Központi Hitelinformációs Rendszer), valamint szerződéskötéskor
hozzájárulnak a marketing célú megkeresésekhez. A csomagot 2022. 04. 01. után értékesített meglévő lakossági fizetési számlacsomag mellé is lehet igényelni, ha az ügyfél
GO! hitelkártyát igényel.
Jelzáloghitel, Babaváró kölcsön, vagy Személyi kölcsön mellett történő (továbbiakban elsődleges hitel) Jóljáró csomag igénylés esetén a hitelek bírálata azt követően indul,
hogy az elsődleges hitel bírálat lezárult. Jóváhagyás esetén az elsődleges hitel bírálatakor figyelembe vett jövedelemmel és a folyósított új hitel törlesztőrészlete alapján
kerül megállapításra a Jóljáró csomagban igényelt hitelek új kihelyezett hitelkerete(i), vagy keretemelése(i). Az elsődleges hitel elutasítása esetén a hitelek bírálata továbbra
is a számlára érkező jövedelem alapján, annak beérkezését követően kezdődik el.
Elérhető kedvezmények:
Forint fizetési számlacsomaghoz kapcsolódó kedvezmény: elérhető MKB Kedvezmény, MKB Kedvezmény Plusz, MKB Partner, MKB Partner Plusz
számlacsomagban, amennyiben a Jóljáró csomag igénylése új hitelkártya igényléssel együtt, vagy meglévő hitelkártya mellé Jóljáró csomagban új számlanyitás
történik. Új számlanyitásnak minősül, ha az ügyfél a Jóljáró csomag igényléskor még nem rendelkezik fizetési számlával, illetve az elmúlt 6 hónapban nem
rendelkezett fizetési számlával. Ezekben a számlacsomagokban az első évben biztosított kedvezmény:
o Minden igénybe vehető bankkártya első éves díja a főkártya esetében 0 Ft, kivéve a MKB Platinum Metal, Mastercard World Elite, MKB World Elite Metal
bankkártya.
GO! hitelkártyán az elérhető kedvezmények a Hitelkártya Kedvezményszabályzatban találhatóak.
Budapest Élet-, Balesetbiztosítás és Extra biztosítás havidíjának 10%-os kedvezménye, kivéve E2, E2+, B5 Egyéni és B5 Családi, részletek a Budapest Élet-, Baleset
és Extra biztosítás hirdetményben.
Jóljáró csomagra történő szerződéskötés esetén a Csomagbeállítási, vagy Kártyakibocsátási díj - a lenti feltételek együttes teljesítése esetén - nem kerül beterhelésre
az ügyfél számláján:
o a Mobilalkalmazás / Netbank szolgáltatás 1(101),3(103) igénylésétől számított 30 napon belül az ügyfél legalább egy alkalommal belép az alkalmazás(ok)ba; és
o az ügyfél a Folyószámlahitel és a Hitelkártya bírálatához szükséges dokumentumokat az igényléskor (vagy utólagos bekérés esetén a bírálat alatt)
hiánytalanul benyújtja, valamint az igényléstől nem lép vissza; és
o a Jóljáró csomag elemei azok igénylésétől számított 6 hónapon belül nem kerülnek megszüntetésre.
A fenti feltételt nem teljesítő ügyfél esetén a hirdetmény szerinti Csomagbeállítási vagy Kártyakibocsátási díjat a Bank az ügyfél külön értesítése nélkül utólagosan 6 hónapon
belül bármikor beterhelheti.
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Díjtörlő csomag
A csomag tartalma 2022.04.01-től:
Forint fizetési számlacsomag: minden értékesíthető számlacsomagban, kivéve MKB Alapszámla és MKB Belépő J számlacsomagok
Lakossági Folyószámlahitel minimum 150.000 Ft-os hitelkerettel (ettől alacsonyabb meglévő hitelkeret esetén igényléskor keretemelés szükséges)
Elektronikus kivonat
Üzenetküldő szolgáltatás 1(101),3(103)
Mobilalkalmazás / Netbank szolgáltatás 1(101),3(103)
Másodlagos számlaazonosító sikeres regisztrálása
Ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat
Forint fizetési számlával rendelkező ügyfelek esetén a Díjtörlő csomag abban az esetben is igényelhető, ha legalább egy elemével még nem rendelkezik az ügyfél. A Díjtörlő
csomagot kizárólag azon ügyfelek igényelhetik, akik szerződéskötéskor hozzájárulnak a marketing célú megkeresésekhez is.
A Díjtörlő csomagra történő szerződéskötés esetén a Csomagbeállítási, vagy Kártyakibocsátási díj - a lenti feltételek együttes teljesítése esetén - nem kerül beterhelésre az
ügyfél számláján:
a Mobilalkalmazás / Netbank szolgáltatás 1(101),3(103) szolgáltatás(ok) igénylésétől számított 30 napon belül az ügyfél legalább egy alkalommal belép az
alkalmazás(ok)ba; és
a Díjtörlő csomag elemei, azok igénylésétől számított 6 hónapon belül nem kerülnek megszüntetésre.
A fenti feltételt nem teljesítő ügyfél esetén a hirdetmény szerinti Csomagbeállítási vagy Kártyakibocsátási díjat a Bank az ügyfél külön értesítése nélkül utólagosan 6 hónapon
belül bármikor beterhelheti.
Extra megtakarítási számla
101-es banki azonosítóval rendelkező számlacsomagok esetén az Extra megtakarítási számlát nyithatnak. Az Extra megtakarítási számlát előre meghatározott futamidő
nélküli, látra szóló forint megtakarítási számla, amely közvetlenül kizárólag Jóljáró csomagban kerül az ügyfél kérése esetén megnyitásra a lakossági fizetési
számlacsomagok mellé és csak azzal együtt tartható fenn. A Bank által a Jóljáró csomagtól függetlenül forgalmazott betétek kondíciói megtalálhatók az egyes betéti
konstrukciók önálló hirdetményeiben.
Az Extra megtakarítási számlán előírt nyitóegyenleg, ill. minimum egyenleg nincs. Az ügyfél Jóljáró csomagban fenntartott fizetési számlacsomag és az Extra megtakarítási
számla között korlátlan számban díjmentes forint átvezetések indíthatók, de egyéb fizetési művelet az Extra megtakarítási számla terhére nem kezdeményezhető.
Az Extra megtakarítási számla a napi záróegyenleg alapján napi kamatszámítású, évenkénti kamatjóváírású, változtatható kamatozású betétszámla. Az Extra
megtakarítási számla éves kamata 0,25% (EBKM 0,25%).
Számlacsomag váltása, csomaglejárat szabályai
Meglévő ügyfeleinknek lehetősége van, hogy jelen hirdetményben közzétett számlacsomagokra átszerződjenek. Csomagváltáskor, amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan
bankkártyával, mely az igényelt számlacsomagban nem elérhető, (kártya típusa nem szerepel az „Igényelhető Bankkártyák” fejezetben), akkor új bankkártyát szükséges
igényelni, majd a korábbi bankkártyát meg kell szüntetni. A Bank ezen korábbi bankkártyákat, amennyiben nem történt megszüntetés az ügyfél külön értesítése nélkül, a
csomagváltást követő 1 hónapon belül letiltja. Amennyiben a kártyatípus elérhető az „Igényelhető Bankkártyák” fejezetben, de a számlacsomagban „Nem igényelhető”
státuszban van a meglévő kártya megtartható, de további ilyen kártyatípus nem igényelhető, ügyfeleinknek a számlacsomagban elérhető kártyatípusok közül kell választani.
A Prémium szolgáltatásban elérhető számlacsomagokra történő csomagváltás esetén a Bank eltekint a bankkártyák kötelező cseréjétől az ügyfél megtarthatja korábbi
bankkártyáját1(101),3(103).
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szolgáltatást1(101),3(103)

A csomagváltás nem érinti a meglévő Üzenetküldő
annak 6 havi havidíj mentes időszaka a szolgáltatás igénylésének kezdetétől indul és nem a
csomagváltástól.
Minden számlacsomag előre meghirdetett ideig érvényes, ezt követően az ügyfél számlacsomagja automatikusan átáll a lejárat után érvényes számlacsomagra, így a díjak
már az alapján kerülnek elszámolásra. Lejárat előtt is módosítható a számlacsomag, vagy lejáratot követően újra beállítható a számlavezetési hirdetményben aktuálisan
értékesíthető számlacsomagra amennyiben az igénylési feltételeknek az ügyfél megfelel.
103-as banki azonosítóval az ügyfél egyidejűleg csak egy számlacsomagot vehet igénybe.
Hungarian name
Számlacsomag neve
Számlacsomag kódja
Díjak érvényessége
Igénybevétel feltétele
Érvényességi idő
Lejárat után érvényes kondíciók
SZÁMLAVEZETÉS
Havi számlavezetési díj
Bankkártyás vásárlás
Elektronikus kivonattal
Papír alapú kivonattal
Korrekciós díj
IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK
Bankkártya éves díja
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
ÁTUTALÁSOK
Elektronikus átutalás teljesítése
Bankon belül
Bankon kívül
Papír alapú átutalás teljesítése
Állandó átutalási megbízás teljesítése
Forint csoportos beszedési megbízás teljesítése
BANKKÁRTYA MŰVELETEK
Vásárlás bankkártyával
KÉSZPÉNZ MŰVELETEK
Pénztári műveletek
Készpénz befizetés
Készpénz felvétel
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English equivalent
Account package name
Account package code
Effectiveness of the fees
Conditions of use
Term
Conditions after expiration
ACCOUNT MANAGEMENT
Monthly fee
Purchase by bankcard
Electronic bank statement
Paper based bank statement
Correction fee (if the conditions of use are not met)
BANKCARDS AVAILABLE
Bankcard annual fee
ELECTRONIC SERVICES
TRANSFERS
Electronic payment
Payment within the bank
Payment outside the bank
Paper based transaction
Standing order payments
Group collection payments
BANKCARD TRANSACTIONS
Purchase by bankcard
CASH TRANSACTIONS
Cash desk in branch
Cash deposit
Cash withdrawal
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Havi rendszeres jóváírás feltétel teljesítése mellett elérhető számlacsomagok
SZÁMLACSOMAG NEVE
Számlacsomag kódja
Díjak érvényessége

MKB Kedvezmény
KE11(101)
2022.04.01-től

2 év
MKB Belépő

2 év
MKB Belépő

MKB Extra
EX11(101)
2022.04.01-től
Betöltött 14. életév
Havi rendszeres jóváírás legalább
600 000 Ft összegben.
2 év
MKB Belépő

500 Ft
700 Ft

350 Ft
550 Ft

0 Ft
200 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Betöltött 14. életév
Betöltött 14. életév
Havi rendszeres jóváírás Havi rendszeres jóváírás - legalább
legalább 100 000 Ft összegben.
350 000 Ft összegben.

Igénybevétel feltétele16
Érvényességi idő
Lejárat után érvényes kondíciók
SZÁMLAVEZETÉS
Havi számlavezetési díj

MKB Kedvezmény Plusz
KP11(101)
2022.04.01-től

elektronikus kivonattal
papír alapú kivonattal15

Korrekciós díj az igénylési
igénybevételi feltétel nem
hónap és az azt követő 2
teljesülése esetén17
7
hónapban
Korrekciós díj az igénylési
igénybevételi feltétel nem
hónap és az azt követő 2 hónap
teljesülése esetén17
után7
Csomagbeállítási díj18
IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK
Mastercard Standard
bankkártya éves díja

Mindenkori bruttó minimálbér
1,4%-a
(2022-ben 2 800 Ft)
0 Ft / 10 000 Ft
7 000 Ft

Mindenkori bruttó minimálbér 2%-a
(2022-ben 4 000 Ft)
0 Ft / 10 000 Ft
7 000 Ft
50% kedvezmény az első évben

Mastercard Platinum8

MKB Platinum Metal8
Mastercard World Elite
MKB World Elite Metal

Egyéb bankkártyához
kapcsolódó díj
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az 1. kártya éves díja
éves kártyadíj a 2. kártyától
az 1. kártya havi díja
havi kártyadíj a 2. kártyától
az 1. kártya éves díja
éves kártyadíj a 2. kártyától
az 1. kártya havi díja
havi kártyadíj a 2. kártyától

20 000 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető

jelenleg 10 000 Ft az első évben
(kedvezmény nélküli ár: 20 000 Ft),
a 2. évtől 20 000 Ft
20 000 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető

Kártyakibocsátási díj plasztik
kártya esetén18

0 Ft / 10 000 Ft

0 Ft / 10 000 Ft

20 000 Ft

Közzétételt követően publikus

Mindenkori bruttó minimálbér
3%-a
(2022-ben 6 000 Ft)
0 Ft / 10 000 Ft
7 000 Ft
100% kedvezmény az első
évben
jelenleg 0 Ft az első évben
(kedvezmény nélküli ár: 20 000
Ft), a 2. évtől 20 000 Ft
20 000 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
0 Ft / 10 000 Ft
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SZÁMLACSOMAG NEVE
Számlacsomag kódja
Kártyakibocsátási díj Metal
kártya esetén9

MKB Kedvezmény
KE11(101)

MKB Kedvezmény Plusz
KP11(101)

MKB Extra
EX11(101)

0 Ft / 40 000 Ft

0 Ft / 40 000 Ft

0 Ft / 40 000 Ft

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
Üzenetküldő szolgáltatás

szolgáltatás havi díja

1(101),3(103)

SMS darabdíj
ÁTUTALÁSOK – Belföldi forint 5,6 valamint Euró2
Saját számlák közötti átvezetés bankon belül, tételenként
Eseti elektronikus átutalás
bankon belül és kívül,
teljesítése
tételenként
Eseti papír alapú és 103-as
banki azonosítóval
bankon belül és kívül,
TeleBANKáron benyújtott
tételenként
átutalás teljesítése
Állandó átutalási megbízás
bankon belül és kívül,
teljesítése
tételenként
BESZEDÉSI MEGBÍZÁS
Forint csoportos beszedési
bankon belül és kívül,
megbízás teljesítése
tételenként
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200 Ft, a szolgáltatás
igénybevételének első 6
hónapjában 0 Ft
30 Ft
0 Ft
0,35% min. 200 Ft max. 15 000
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

500 Ft, a szolgáltatás
igénybevételének első 6
hónapjában
0 Ft
0 Ft

500 Ft, a szolgáltatás
igénybevételének első 6
hónapjában 0 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0,55% min. 800 Ft max. 25 000
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0,55% min. 800 Ft max. 25 000 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,55% min. 800 Ft max. 25 000
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
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Jövedelemfeltétel nélküli számlacsomagok
SZÁMLACSOMAG NEVE
Számlacsomag kódja
Díjak érvényessége

MKB Belépő
BE1, BH1, BJ11(101)
2022.04.01-től

MKB Menedzser
MN21(101)
2022.04.01-től

MKB Diák
DI11(101)
2022.04.01-től

Betöltött 14. életév
MKB vállalkozási számlát
vezető cégek vezető
tisztségviselői számára
érhető el.

Tanulói jogviszony
megléte amit igazolni
szükséges illetve 14 - 25
közötti életkor.

Időkorlát nélkül
Nincs lejárat

1 év
MKB Belépő

2 év
MKB Belépő

1 000 Ft
1 200 Ft

0 Ft
200 Ft

0 Ft
200 Ft

2 511 Ft

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

Nincs feltétel

0 Ft / 10 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 000 Ft

7 000 Ft
50% kedvezmény az első
évben
jelenleg 10 000 Ft az első
évben (kedvezmény nélküli
ár: 20 000 Ft), a 2. évtől 20
000 Ft

0 Ft

0 Ft

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Betöltött 14. életév.

Igénybevétel feltétele16

Érvényességi idő
Lejárat után érvényes kondíciók
SZÁMLAVEZETÉS
elektronikus kivonattal
Havi számlavezetési díj
papír alapú kivonattal15
Korrekciós díj az igénylési
igénybevételi feltétel nem
hónap és az azt követő 2
teljesülése esetén17
hónapban7
Korrekciós díj az igénylési
igénybevételi feltétel nem
hónap és az azt követő 2
teljesülése esetén17
hónap után7
Csomagbeállítási díj18
IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK
Mastercard Standard
bankkártya éves díja

Nem igényelhető
az 1. kártya éves díja
Nem igényelhető

Mastercard Platinum8

MKB Platinum Metal8

Mastercard World Elite
MKB World Elite Metal
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éves kártyadíj a 2.
kártyától
az 1. kártya havi díja
havi kártyadíj a 2.
kártyától
az 1. kártya éves díja
éves kártyadíj a 2.
kártyától
az 1. kártya havi díja

MKB Alapszámla
AL11(101)
2022.04.01-től
Betöltött 14. életév
Nincs másik forint fizetési
számlája
Magyarországon és ilyen
felett rendelkezési joggal
sem rendelkezik.
2 év
MKB Belépő

Nem igényelhető

20 000 Ft

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

3 300 Ft
3 300 Ft

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető
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SZÁMLACSOMAG NEVE
Számlacsomag kódja
havi kártyadíj a 2.
kártyától
Kártyakibocsátási díj
Egyéb bankkártyához
plasztik kártya esetén18
kapcsolódó díj
Kártyakibocsátási díj
Metal kártya esetén9
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
Üzenetküldő szolgáltatás

szolgáltatás havi díja

1(101),3(103)

SMS darabíj
ÁTUTALÁSOK – Belföldi forint 5,6 valamint Euró2
átutalások
Saját számlák közötti
bankon belül, tételenként
átvezetés

MKB Belépő
BE1, BH1, BJ11(101)

MKB Menedzser
MN21(101)

MKB Diák
DI11(101)

MKB Alapszámla
AL11(101)

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

0 Ft / 10 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nem igényelhető

0 Ft / 40 000 Ft

Nem igényelhető

Nem igényelhető

200 Ft, a szolgáltatás
igénybevételének első 6
hónapjában 0 Ft
30 Ft

500 Ft, a szolgáltatás
igénybevételének első 6
hónapjában 0 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

Eseti elektronikus átutalás
teljesítése

bankon belül és kívül,
tételenként

0,55% min. 400 Ft max. 15
000 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)

100 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)

Eseti papír alapú és 103as banki azonosítóval
TeleBANKáron benyújtott
átutalás teljesítése

bankon belül és kívül,
tételenként

0,55% min. 800 Ft max. 25
000 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)

0,55% min. 800 Ft max. 25
000 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)

Állandó átutalási
megbízás teljesítése

bankon belül és kívül,
tételenként

100 Ft + (0,3% max. 6.000
Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

bankon belül és kívül,
tételenként

100 Ft + (0,3% max. 6.000
Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS
Forint csoportos
beszedési megbízás
teljesítése

0 Ft

200 Ft, a szolgáltatás
igénybevételének első 6
hónapjában 0 Ft
30 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft-ig 0 Ft utána
0,55% min. 400 Ft max.
15 000 Ft + (0,3% max. 6
000 Ft)
100 000 Ft-ig 0 Ft utána
0,55% min. 800 Ft max.
0,55% min. 800 Ft max.
25 000 Ft + (0,3% max. 6
25 000 Ft + (0,3% max. 6
000 Ft)
000 Ft)
100 000 Ft-ig 0 Ft utána
0 Ft + (0,3% max. 6 000
100Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)
Ft)
100 Ft + (0,3% max. 6
000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)

100 000 Ft-ig 0 Ft utána
100Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)

Amennyiben az ügyfél hiteligénylés miatt nyit MKB Belépő számlacsomagot, akkor a számlavezetés díja elektronikus kivonattal 0 Ft , papír alapú kivonattal 200 Ft és a
számla az alábbiak alapján módosul:
MKB Belépő H számlacsomag nyitható:
Folyószámlahitel vagy Áruhitel, Személyi kölcsön, Jelzáloghitel igénylés esetén, amennyiben a hitel törlesztése erről a számláról történik.
MKB Belépő J számlacsomag nyitható:
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Igényelt jelzáloghitel esetében, ha a fizetési számlát a felvett hitel a 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről c. törvény alapján díjmentes törlesztése céljából
nyitja. Emellett Babaváró kölcsön mellett is nyitható. Ebben az esetben a számla MKB Belépő J számlacsomagban nyílik A 0 Ft-os számlavezetési díjat, és a 0 Ft-os
hiteltörlesztési díjat a bank mindaddig biztosítja, amíg az ügyfél jelzáloghitele meg nem szűnik. MKB Belépő J számlacsomag kizárólag a jelzálog törlesztését teszi lehetővé,
ezért a csomaghoz bankkártya nem igényelhető, a csomagra történő átszerződés esetén a bankkártya megszüntetésre kerül. A jelzáloghitel megszűnésekor a számlacsomag
MKB Belépő számlacsomagra módosul. MKB Belépő J számlacsomag Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylésekor is elérhető.
MKB Átvezetési Számla
Amennyiben ügyfelünk 101-es banki azonosítóval vezet fizetési számlát és 103-as banki azonosítóval nyit értékpapírszámlát úgy, hogy nem rendelkezik 103-as banki
azonosítóval vezetett fizetési számlával, MKB Átvezetési számla nyitására jogosult 103-as banki azonosítóval azon devizanemekben, melyekben 101-es banki azonosítóval
fizetési számlával rendelkezik és befektetést eszközölhet (HUF, EUR, USD). Devizanemenként egy Átvezetési számla nyitható.
Az Átvezetési számla számlavezetési díja elektronikus kivonattal 0 Ft, az Üzenetküldő szolgáltatás havi díja és az SMS díja 0 Ft, a Kártyakibocsátási és Csomagbeállítási
díja 0 Ft, egyebekben a számla árazása megegyezik a MKB Belépő számlacsomag árazásával.
Bankkártya és folyószámlahitel az Átvezetési számlához nem igényelhető.
MKB Menedzser számlacsomagot nyithatnak:
Olyan cégtulajdonosok, ügyvezetők, valamint a cég számlája felett aláírási jogosultsággal rendelkezők, akik számlát nyitnak vagy vezetnek a MKB Banknál. Abban
az esetben, ha MKB Menedzser számlacsomag nem a feltételek szerint kerül megnyitásra, a Bank jogosult a MKB Menedzser számlacsomagot MKB Belépő
számlacsomagra módosítani.
A MKB Diák számlacsomagot nyithatnak:
- Tanulói/hallgatói jogviszony megléte, melyet az ügyfélnek számlanyitáskor kell igazolnia. Ezt megteheti diákigazolvánnyal, tanulói jogviszony igazolással is.
- 25 éves kor fölött a számlacsomag nem igényelhető, arra átszerződni nem lehetséges, az ügyfél a számlacsomaggal nem rendelkezhet. A Bank jogosult az ügyfeleket
a MKB Belépő számlacsomagra váltani
MKB Alapszámla számlacsomagot nyithatnak:
Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016 (VIII.31.) számú Korm. rendelet értelmében:
Az MKB Alapszámla számlacsomagot igényelhet minden az EGT bármely államában tartózkodásra jogosult természetes személy, aki uniós vagy EGT állam jogszabálya
alapján Magyarországon jogszerűen tartózkodhat, ideértve az állandó lakhellyel nem rendelkező személyeket és a menedékkérelemért folyamodó személyt is. A
feltételnek megfelelő fogyasztó, akkor kezdeményezheti a MKB Alapszámla számlacsomag szerződés megkötését, ha Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál
nem rendelkezik forintban vezetett fizetési számlával és nincs rendelkezési joga sem ilyen számla felett.
A fogyasztó köteles bejelenteni, ha az igénylést követően másik forint fizetési számát nyit. Bejelentésének elmulasztása, vagy jogosulatlan igénylés esetén a Bank a
számlacsomagban biztosított díjmentes tranzakciókra utólag jogosult a MKB Belépő számlacsomagban meghatározott díjat felszámítani.
Az MKB Alapszámla csomag számlavezetési díja a tárgyévet megelőző évben érvényes bruttó minimálbér 1,5%-a. A számlacsomagban nyújtott ingyenes tranzakciók
esetében a Bank a tranzakció könyvelésének időpontját veszi alapul a kedvezményes darabszám, illetve tranzakció összeg megállapításakor. A MKB Alapszámla mellett
a Pft. által meghatározott kétszeres Ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat benyújtása esetén az ügyfél egyszer jogosult a készpénzfelvételi kedvezményre.
Az MKB Alapszámla számlacsomagban az ügyfél az alábbi kedvezményeket veheti igénybe havonta attól függően, hogy a pénzforgalmi rendeletben foglalt kedvezmény
igénybe vételére nyilatkozott-e, vagy sem.
- Ha az ügyfél a tárgyhó első napján érvényes nyilatkozattal rendelkezik a kétszeres ingyenes készpénzfelvételre, akkor a pénzforgalmi törvény által biztosított
2 db. összesen maximum150.000 Ft-os ingyenes készpénzfelvétel mellett további 1 alkalommal, maximum 50 000 Ft–ot vehet fel a bank pénztárában
ingyenesen.
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Hatályos: 2022. július 30-tól
Ha az ügyfél a tárgyhó első napján nem rendelkezik érvényes nyilatkozattal, akkor 2 db, összesen maximum 150 000 Ft-ot vehet fel ingyenesen
Magyarországi ATM-ből, VAGY 1 alkalommal, maximum 50 000 Ft-ot a bank pénztárában. A kedvezményes tranzakció típusát az határozza meg, hogy
tárgyhóban hol vesz fel először készpénzt, ATM-ből, vagy a bank pénztárából.
Az alapszámla vezetésére vonatkozó Keretszerződés Bank részéről történő felmondására az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól eltérően az alábbi
szabályok vonatkoznak:
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hitelintézet az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződést kizárólag akkor mondhatja fel, ha
a) a fogyasztó az alapszámlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen használta fel,
b) az alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet,
c) a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan adatot közölt a hitelintézettel az alapszámlára
vonatkozó jogosultsága tekintetében,
d) a fogyasztó már nem jogosult EGT-államban jogszerű tartózkodásra,
e) a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla
vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább az 1. § (2) bekezdésében
meghatározott szolgáltatások igénybevételét, vagy
f) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a fogyasztó tartozását a hitelintézet felszólítására sem fizette meg.
(A fenti a) és c) pont a keretszerződésben foglaltak súlyos megsértésének minősül, ezért a felmondás azonnali hatályú.
A felmondást - ha jogszabály nem tiltja - a hitelintézet annak közlésével egyidejűleg írásban, külön díj felszámítása nélkül köteles megindokolni. A felmondásról szóló
értesítésben tájékoztatni kell a fogyasztót a szerződés felmondásával kapcsolatos panasztételi lehetőségéről, valamint arról, hogy az alapszámlát vezető hitelintézet a
Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét,
valamint a levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a hitelintézet rendelkezésére bocsátott
kérelem-nyomtatványt.
-
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Hatályos: 2022. július 30-tól
Munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodás alapján és állami alkalmazottaknak kínált számlacsomagok
SZÁMLACSOMAG NEVE
Számlacsomag kódja
Díjak érvényessége
Igénybevétel feltétele16

MKB Partner
P051(101)
2022.04.01-től
Betöltött 14. életév
Havi rendszeres jóváírás legalább 100 000 Ft
összegben

MKB Partner Plusz
P501(101)
2022.04.01-től
Betöltött 14. életév
Havi rendszeres jóváírás legalább 100 000 Ft
összegben

2 év

2 év

MKB Belépő

MKB Belépő

MKB Kiemelt Partner
KO11(101)
2022.04.01-től
Betöltött 14. életév
Havi rendszeres
jóváírás - legalább 100
000 Ft összegben
2 év vagy a
munkaviszonyban töltött
utolsó nap
MKB Belépő

350 Ft
550 Ft

0 Ft
200 Ft

0 Ft
200 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Mindenkori bruttó minimálbér
2%-a
(2022-ben 4 000 Ft)
0 Ft / 10 000 Ft

Mindenkori bruttó
minimálbér 2%-a
(2022-ben 4 000 Ft)
0 Ft / 10 000 Ft

Érvényességi idő
Lejárat után érvényes kondíciók
SZÁMLAVEZETÉS

Korrekciós díj az igénylési hónap és az azt
követő 2 hónapban7

elektronikus kivonattal
papír alapú kivonattal15
igénybevételi feltétel nem
teljesülése esetén17

Korrekciós díj az igénylési hónap és az azt
követő 2 hónap után7

igénybevételi feltétel nem
teljesülése esetén17

Havi számlavezetésidíj

Csomagbeállítási díj18
IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK
Mastercard Standard

Mastercard Platinum8

MKB Platinum Metal8
Mastercard World Elite
MKB World Elite Metal

H-456/2022

bankkártya éves díja

350 Ft
0 Ft

7 000 Ft
50% kedvezmény az első
évben

az 1. kártya éves díja

éves kártyadíj a 2. kártyától
az 1. kártya havi díja
havi kártyadíj a 2. kártyától
az 1. kártya éves díja
éves kártyadíj a 2. kártyától
az 1. kártya havi díja
havi kártyadíj a 2. kártyától

7 000 Ft
0 Ft
50% kedvezmény az első
50% kedvezmény az
évben
első évben
10 000 Ft az első évben
10 000 Ft az első évben
10 000 Ft az első évben
(kedvezmény nélküli ár:
(kedvezmény nélküli ár:
(kedvezmény nélküli ár:
20 000 Ft), a 2. évtől 20 000 20 000 Ft), a 2. évtől 20
20 000 Ft), a 2. évtől 20 000 Ft
Ft
000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
Nem igényelhető
Nem igényelhető
60 000 Ft
Nem igényelhető
Nem igényelhető
60 000 Ft
Nem igényelhető
Nem igényelhető
7 500 Ft
Nem igényelhető
Nem igényelhető
7 500 Ft
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Hatályos: 2022. július 30-tól
SZÁMLACSOMAG NEVE
Számlacsomag kódja
Egyéb bankkártyához kapcsolódó díj

Kártyakibocsátási díj plasztik
kártya esetén18
Kártyakibocsátási díj Metal
kártya esetén9

MKB Partner
P051(101)

MKB Partner Plusz
P501(101)

MKB Kiemelt Partner
KO11(101)

0 Ft / 10 000 Ft

0 Ft / 10 000 Ft

0 Ft

0 Ft / 40 000 Ft

0 Ft / 40 000 Ft

0 Ft / 40 000 Ft

500 Ft, a szolgáltatás
igénybevételének első 6
hónapjában 0 Ft
0 Ft

500 Ft, a szolgáltatás
igénybevételének első 6
hónapjában 0 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft
100 Ft + (0,3% max. 6.000
Ft)
0,55% min. 800 Ft max. 25
000 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
Üzenetküldő szolgáltatás 1(101),3(103)

szolgáltatás havi díja

SMS darabíj
ÁTUTALÁSOK – Belföldi forint
valamint Euró2
Saját számlák közötti átvezetés
bankon belül, tételenként
bankon belül és kívül,
Eseti elektronikus átutalás teljesítése
tételenként

0 Ft
0 Ft

5,6

100 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

Eseti papír alapú és 103-as banki azonosítóval
TeleBANKáron benyújtott átutalás teljesítése

bankon belül és kívül,
tételenként

0,55% min. 800 Ft max. 25
000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

Állandó átutalási megbízás teljesítése

bankon belül és kívül,
tételenként

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

bankon belül és kívül,
tételenként

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS
Forint csoportos beszedési megbízás
teljesítése

0 Ft
0 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)
0,55% min. 800 Ft max.
25 000 Ft + (0,3% max.
6 000 Ft)
0 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)
0 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)

MKB Partner számlacsomagot nyithatnak:
A Partner Programban az MKB Bankkal már meglévő együttműködési megállapodással rendelkeznek, illetve 2022. 04. 01 előtt a Budapest Bankkal Dolgozói Programban
együttműködési megállapodást kötöttek vagy 2022.04.01-től új szerződést kötnek az MKB Bank - Partner Program hirdetmény feltételei alapján és minimum 5 vagy annál
több
- főt foglalkoztató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, cégcsoportok munkavállalói
- fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezetek, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek munkavállalói, és természetes személy tagjai,
- fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezeti szövetségek tagszervezeteinek természetes személy tagjai, munkavállalói, és egyéb szervezetek,
szerveződések tagjainak (tag-szervezeteinek) munkavállalói, valamint az eddig felsorolt társaságok/szervezetek vezetői és helyettesei (igazgatósági tag, ügyvezető,
gazdasági vezető, pénzügyi vezető, személyügyi vezető),
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Hatályos: 2022. július 30-tól
MKB Partner Plusz számlacsomagot nyithatnak:
a. Partner Programban az MKB Bankkal már meglévő együttműködési megállapodással rendelkeznek, illetve 2022. 04. 01 előtt a Budapest Bankkal Dolgozói
Programban együttműködési megállapodást kötöttek vagy új szerződést kötnek az MKB Bank – Partner Program hirdetmény alapján és minimum 500 vagy annál
több
- főt foglalkoztató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, cégcsoportok munkavállalói
- fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezetek, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek munkavállalói, és természetes személy tagjai,
- fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezeti szövetségek tagszervezeteinek természetes személy tagjai, munkavállalói, és egyéb szervezetek,
szerveződések tagjainak (tag-szervezeteinek) munkavállalói, valamint az eddig felsorolt társaságok/szervezetek vezetői és helyettesei (igazgatósági tag, ügyvezető,
gazdasági vezető, pénzügyi vezető, személyügyi vezető),
b. az állami alkalmazottak, melyek a következők:
- közalkalmazottak és közszolgálati tisztviselők (melybe beletartoznak az állami tisztségviselők és kormánytisztviselők is; igazolni a vonatkozó igazolvánnyal szükséges)
- a 2011. évi CXCVI. törvényben szereplő „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társaságok”,
- a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben megfogalmazottak alapján orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész,
szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint
nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy
- a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt., honlap: www.mnv.hu) portfóliójában található többségi állami tulajdonban lévő szervezetek, és
- a Magyar Fejlesztési Bank (MFB, honlap: www.mfb.hu) csoport tagjainak munkavállalói.
- a Magyar Nemzeti Bank (MNB, honlap: www.mnb.hu) és alapítványainak munkavállalói.
c. az alapítványi és egyházi fenntartású oktatási intézmények munkavállalói.
Munkavállaló fogalmába beleértendő a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, és megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló természetes személyek / partnerek, valamint a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott közreműködői, továbbá a társaság/szervezet tulajdonosi érdekeltségeinek
a társaság/szervezet székhelyén ideiglenesen működő alkalmazottai és a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott közreműködői. A kedvezmények csak a
kedvezményre való jogosultság igazolásával vehetők igénybe. Munka Törvénykönyve szerinti, kapcsolt vállalkozásba kiszervezett munkavállalók jogosultsága nem változik.
A korábban aláírt Együttműködési megállapodásban szereplő számlacsomagok helyett ezen fenti számlacsomagok igényelhetők.
A fenti munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodás alapján igénybe vehető számlacsomagokat a munkavállalók azon családtagjai is igénybe vehetik, akik azonos
lakcímen vannak bejelentve és ezt lakcímkártyával igazolni tudják azt. A számlanyitás ebben az esetben a számlatulajdonos és a családtag együttes személyes fióki
megjelenéssel lehetséges.
MKB Kiemelt Partner számlacsomagot nyithatnak:
a) az MKB Bank - Partner Programban résztvevő a Bank és a társas vállalkozás között mindkét fél által aláírt Kiemelt Partneri szerződéssel rendelkező cégek és
cégcsoportok. A társas vállalkozásnak az előzőeken túl, az alábbi feltételekből legalább egynek kell megfelelnie:
a gazdasági társaság és kapcsolt vállalkozása(i) együttesen minimum 5.000 főt foglalkoztatnak;
a szerződéskötést megelőző lezárt évi árbevétele / nyeresége cégcsoport szinten meghaladja a 20 milliárd forintot;
cégcsoport szinten országos hálózattal rendelkezik, minimum 50 telephellyel, amely megjelenik a cégdokumentumokban.
A kedvezmények csak a kedvezményre való jogosultság igazolásával vehetők igénybe, amit az MKB Bank – Partner Program hirdetmény szabályoz
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Hatályos: 2022. július 30-tól
Vagyon feltétel teljesítése mellett elérhető számlacsomagok
SZÁMLACSOMAG NEVE
Számlacsomag kódja
Díjak érvényessége

MKB Prémium
PP61(101), PREM3(103)
2022.04.01-től
Betöltött 14. életév
Minimum 8 millió Ft
elhelyezett megtakarítás
2 év
MKB Belépő

Igénybevétel feltétele20
Érvényességi idő
Lejárat után érvényes kondíciók
SZÁMLAVEZETÉS
Havi számlavezetési díj
Korrekciós díj az igénylési hónap és az azt követő 2 hónapban 7
Korrekciós díj az igénylési hónap és az azt követő 2 hónap után 7
Csomagbeállítási díj18
IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK
Mastercard Standard
(103-as banki azonosítóval EUR vagy USD is)
Mastercard Platinum8
(103-as banki azonosítóval EUR vagy USD is)
MKB Platinum Metal8
(103-as banki azonosítóval EUR vagy USD is)
Mastercard World Elite
MKB World Elite Metal
Egyéb bankkártyához kapcsolódó díj

elektronikus kivonattal
papír alapú kivonattal
igénybevételi feltétel nem
teljesülése esetén17
igénybevételi feltétel nem
teljesülése esetén17

bankkártya éves díja
az 1. kártya éves díja
éves kártyadíj a 2. kártyától
az 1. kártya havi díja
havi kártyadíj a 2. kártyától
az 1. kártya éves díja
éves kártyadíj a 2. kártyától
az 1. kártya havi díja
havi kártyadíj a 2. kártyától
Kártyakibocsátási díj plasztik
kártya esetén18
Kártyakibocsátási díj Metal kártya
esetén9

0 Ft
200 Ft
0 Ft
Mindenkori bruttó minimálbér 3%-a
(2022-ben 6 000 Ft)
0 Ft
7 000 Ft
100% kedvezmény az első évben
jelenleg 0 Ft az első évben (kedvezmény nélküli ár:
20 000 Ft), a 2. évtől 20 000 Ft
20 000 Ft
3 300 Ft
3 300 Ft
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
0 Ft
0 Ft / 40 000 Ft

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
Üzenetküldő szolgáltatás 1(101),3(103)

szolgáltatás havi díja
SMS darabíj

0 Ft
0 Ft

ÁTUTALÁSOK – Belföldi forint5,6 valamint Euró2
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Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Lakossági számlavezetés
Hatályos: 2022. július 30-tól
SZÁMLACSOMAG NEVE
Számlacsomag kódja
Saját számlák közötti átvezetés
bankon belül, tételenként
Eseti elektronikus átutalás teljesítése
bankon belül és kívül, tételenként
Eseti papír alapú és 103-as banki azonosítóval TeleBANKáron benyújtott
bankon belül és kívül, tételenként
átutalás teljesítése
Állandó átutalási megbízás teljesítése
bankon belül és kívül, tételenként
BESZEDÉSI MEGBÍZÁS
Forint csoportos beszedési megbízás teljesítése
bankon belül és kívül, tételenként
ÁTUTALÁSOK – nem SEPA ill. EGT2 és bankon belüli nem EUR devizanemű átutalások
Eseti elektronikus átutalás teljesítése

bankon belül és kívül, tételenként

Eseti papír alapú és 103-as banki azonosítóval TeleBANKáron benyújtott
átutalás teljesítése

bankon belül és kívül, tételenként

Állandó átutalási megbízás teljesítése

bankon belül és kívül, tételenként

MKB Prémium
PP61(101), PREM3(103)
0 Ft
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,55% min. 800 Ft max. 25 000 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft)
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,55% min. 2500 Ft max. 25 000 Ft +
(0,3% max. 6 000 Ft)
0,55% min. 5000 Ft max. 35 000 Ft +
(0,3% max. 6 000 Ft)
0,55% min. 2500 Ft max. 25 000 Ft +
(0,3% max. 6 000 Ft)

103-as banki azonosítóval nyitott devizaszámlák további kondíciói
(A Számlacsomag igénybe vehető akár forint, akár deviza alapú bankszámla megnyitásával. A devizaszámláról indított tranzakciók díjai megegyeznek a forint alapú
bankszámláról indított deviza átutalások kondícióival. )
elektronikus kivonattal
0 Ft
Havi számlavezetési díj
papír alapú kivonattal15
200 Ft
0,55% min. 7500 Ft max. 45 000 Ft +
Nem jegyzett deviza eseti átutalása3(103), 6
bankon kívül, tételenként
(0,3% max. 6 000 Ft)
3(103)
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Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Lakossági számlavezetés
Hatályos: 2022. július 30-tól
101-es banki azonosítóval nyitható Deviza számlacsomagok: USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, CZK, DKK, JPY, NOK, PLN, RON, SEK számla
SZÁMLACSOMAG NEVE
MKB Deviza
MKB Deviza Plusz
Számlacsomag kódja
DA11(101)
DA21(101)
Díjak érvényessége
2022.04.01-től
2022.04.01-től
Megtakarítási elvárással
rendelkező számlacsomag
megléte* vagy személyi
Igénybevétel feltétele16
Nincs
bankári szolgáltatásra
vonatkozó hatályos
szerződés.
Érvényességi idő
Nincs
Nincs
Lejárat után érvényes kondíciók
Időkorlát nélkül
Időkorlát nélkül
SZÁMLAVEZETÉS
elektronikus kivonattal
0,97 EUR
0 EUR
Havi számlavezetési díj***
2022.09.01-ig 0,97 EUR utána
2022.09.01-ig 0 EUR utána
papír alapú kivonattal
1,53 EUR
0,56 EUR
Korrekciós díj az igénylési hónap és az azt követő 2
igénybevételi feltétel nem teljesülése
0 Ft
0 Ft
hónapban7
esetén17
Korrekciós díj az igénylési hónap és az azt követő 2 hónap igénybevételi feltétel nem teljesülése
0 Ft
0 Ft
után7
esetén17
Csomagbeállítási díj
0 Ft
0 Ft
BANKKÁRTYA
Nem igényelhető
Nem igényelhető
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
500 Ft, a szolgáltatás
szolgáltatás havi díja
igénybevételének első 6
0 Ft
1(101),3(103)
Üzenetküldő szolgáltatás
hónapjában 0 Ft
SMS darabíj
0 Ft
0 Ft
ÁTUTALÁSOK
Deviza átutalás teljesítésének díja**
Saját számlák közötti átvezetés
bankon belül, tételenként
0 Ft
0 Ft
EUR-ban EGT tagállamba,
0,55% min. 400 Ft max. 15 000
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Magyarországon és bankon belül
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Nem EUR-ban EGT tagállamba,
Magyarországon és bankon belül, vagy
Eseti elektronikus átutalás teljesítése
EUR-ban nem EGT tagállamba,
0,55% min. 2500 Ft max. 25 000 0,55% min 2500 Ft max. 25
Magyarországon és bankon belül
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
vagy Nem EUR-ban nem EGT
tagállamba
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Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Lakossági számlavezetés
Hatályos: 2022. július 30-tól
SZÁMLACSOMAG NEVE
Számlacsomag kódja

Eseti papír alapú átutalás teljesítése

Állandó átutalási megbízás teljesítése

Deviza azonnali beszedési megbízás teljesítésének díja

EUR-ban EGT tagállamba,
Magyarországon és bankon belül
Nem EUR-ban EGT tagállamba,
Magyarországon és bankon belül, vagy
EUR-ban nem EGT tagállamba,
Magyarországon és bankon belül,
vagy Nem EUR-ban nem EGT
tagállamba
EUR-ban EGT tagállamba,
Magyarországon és bankon belül
Nem EUR-ban EGT tagállamba,
Magyarországon és bankon belül, vagy
EUR-ban nem EGT tagállamba,
Magyarországon és bankon belül,
vagy Nem EUR-ban nem EGT
tagállamba
bankon belül és kívül, tételenként

MKB Deviza
DA11(101)
0,55% min. 800 Ft max. 25 000
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

MKB Deviza Plusz
DA21(101)
0,55% min. 800 Ft max. 25
000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0,55% min. 2500 Ft max. 35 000 0,55% min. 2500 Ft max. 35
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0,55% min. 2500 Ft max. 25 000 0,55% min. 2500 Ft max. 25
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0,55% min. 400 Ft max. 15 000
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

* 2022.04.01 –előtt nyitott Budapest Bank számlacsomagok (Prémium Plusz, Money Extra, Money Extra, Money 100, Money+ Gold, Money Max, Money Plusz, Money
Plusz 2, Money Fix2, Money Fix) valamint 2022.04.01 után 101-es Banki azonosítóval nyitott MKB Prémium és MKB Private Banking számlacsomagok
**Forint számláról EGT tagállamba EUR devizanemben indított átutalás díja az egyes számlacsomagokban vannak hirdetve, díja megegyezik az adott számlacsomagban
a más bankon kívüli Ft átutalás díjával. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból (EU) való kilépése miatt az Egyesült Királyságba indított nem
EUR megbízások díjai változtak. A kilépés miatt érintett átutalási-, jóváírási-, valamint kártyatranzakciók díjszámításának nem EGT típusú díjakat alkalmazzuk.
*** A Bank a díjat 360 Ft-os EUR árfolyamon állapította meg, amelyet minden tárgyév 5. munkanapján érvényes első, a Bank által jegyzett számlakonverziós deviza eladási
árfolyam alkalmazásával számítva, a tárgyév 10. munkanapi hatállyal módosíthat és a legutolsó hirdetményi forint árfolyamon forintban véglegesen rögzíthet.
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Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Lakossági számlavezetés
Hatályos: 2022. július 30-tól
Bankkártyához kapcsolódó díjak
Díjak érvényessége

2022.04.01-től
Mastercard
Mastercard World
Platinum
Elite

Mastercard
Unembossed3(103)

Mastercard
Standard

Éves

Éves

Éves

Éves

4 000 Ft

7 000 Ft

20 000 Ft

60 000 Ft

0 Ft
490 Ft + (0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
700 Ft + 1% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
1400 Ft + 2% +
(0,60%)
50 Ft + 0,25%

0 Ft
0 Ft + (0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
1400 Ft + 2% +
(0,60%)
50 Ft + 0,25%

0 Ft
0 Ft + (0,60%)

Készpénzbefizetés MKB Bank ATM-en11
Egyéb díjak
Bankfióki átvétel díja
Elveszett, ellopott kártya pótlása
Kártyapótlás mágnescsík/chip hiba esetén
Kártyapótlás egyéb esetben
Egyenleg lekérdezése MKB Bank ATMen11,19
Egyenleg lekérdezése idegen ATMen1(101),11,19
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton
(csak 101-es bank azonosítóval)

0 Ft
490 Ft + (0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
700 Ft + 1% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
1400 Ft + 2% +
(0,60%)
50 Ft + 0,25%
393 Ft
1 731 Ft
0 Ft
1 731 Ft
160 Ft - Akciósan
0 Ft
160 Ft - Akciósan
0 Ft

393 Ft
1 731 Ft
0 Ft
1 731 Ft
160 Ft - Akciósan 0
Ft
160 Ft - Akciósan 0
Ft

305 Ft

PIN-kód csere MKB Bank ATM-ben11,19

160 Ft - Akciósan
0 Ft

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK
Kártyadíjak
Kártyadíj terhelési gyakoriság
Fő- és társkártya díja terhelési gyakoriság
szerint
Tranzakciós díjak
Vásárlás
Készpénzfelvétel saját ATM-ből10
Készpénzfelvétel egyéb magyarországi
ATM-ből
Készpénzfelvétel külföldi ATM-ből, EGT-n
belüli EUR devizakifizetéssel
Készpénzfelvétel külföldi ATM-ből
Készpénzfelvétel belföldi, idegen
bankfiókban, illetve postahelyen
Készpénzfelvétel külföldi bankfiókban,
EGT-n belüli EUR devizakifizetéssel
Készpénzfelvétel külföldi bankfiókban
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MKB Platinum
Metal

MKB World Elite
Metal

Havi
3 300 Ft (39 600
Ft/év)

Havi
7 500 Ft (90 000
Ft/év)
0 Ft
0 Ft + (0,60%)

700 Ft + 2% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
1400 Ft + 2% +
(0,60%)
50 Ft + 0,25%

0 Ft
0 Ft + (0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
350 Ft + 1% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
1400 Ft + 2% +
(0,60%)
50 Ft + 0,25%

393 Ft
1 731 Ft
0 Ft
1 731 Ft
160 Ft - Akciósan
0 Ft
160 Ft - Akciósan
0 Ft

0 Ft
1 731 Ft
0 Ft
1 731 Ft
160 Ft - Akciósan 0
Ft
160 Ft - Akciósan 0
Ft

0 Ft
40 000 Ft
0 Ft
40 000 Ft
160 Ft - Akciósan 0
Ft
160 Ft - Akciósan 0
Ft

0 Ft
40 000 Ft
0 Ft
40 000 Ft
160 Ft - Akciósan 0
Ft
160 Ft - Akciósan 0
Ft

305 Ft

305 Ft

305 Ft

305 Ft

305 Ft

160 Ft - Akciósan 0
Ft

160 Ft - Akciósan
0 Ft

160 Ft - Akciósan 0
Ft

160 Ft - Akciósan 0
Ft

160 Ft - Akciósan 0
Ft

Közzétételt követően publikus

0 Ft + 1% + (0,60%)
0 Ft + 1% + (0,60%)
0 Ft + 1% + (0,60%)

0 Ft + 1% + (0,60%)
0 Ft + 1% + (0,60%)
0 Ft + 1% + (0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
700 Ft + 2% +
(0,60%)
1400 Ft + 2% +
(0,60%)
50 Ft + 0,25%
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Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Lakossági számlavezetés
Hatályos: 2022. július 30-tól
Díjak érvényessége
IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK
PIN-kód csere idegen bankos ATMben12,19
Külföldi sürgősségi készpénzfelvétel díja

Mastercard
Mastercard
Unembossed3(103)
Standard
160 Ft - Akciósan 160 Ft - Akciósan 0
0 Ft
Ft
190 EUR +
190 EUR + (0,60%)
(0,60%)

Sürgősségi szolgáltatás elutasítása, illetve
visszavonása

190 EUR

190 EUR

2022.04.01-től
Mastercard
Mastercard World
Platinum
Elite
160 Ft - Akciósan 160 Ft - Akciósan 0
0 Ft
Ft
190 EUR +
190 EUR + (0,60%)
(0,60%)
190 EUR

190 EUR

MKB Platinum
Metal
160 Ft - Akciósan 0
Ft

MKB World Elite
Metal
160 Ft - Akciósan 0
Ft

190 EUR + (0,60%)

190 EUR + (0,60%)

190 EUR

190 EUR

Számlacsomagok további díjtételei
Díjak érvényessége
Fizetési számla kamata
Számlakivonat, ügyfél címére postázva
Megbízás nélküli számlavezetés díja13
Fedezetlen megbízás/meghitelezett tartozás
(hiteltúllépés kamata) 20

havonta 1 db kivonat
103-as banki azonosítóval: havonta 1 db kivonaton
felül

500 Ft / kivonat
1 000 Ft

101-es banki azonosítóval díj, jutalék és kamat
esetében
tőke esetében
a számlavezetési díjon felül

Adathiány miatt zárolt bankszámla zárlati díja13
Haláleseti rendelkezés kezelése13
Okmánypótlás14
Ismételten előállított dokumentumok hitelesítése14
Számlazárolás kezelése ügyfél kérésre
Banki igazolások kiállítása, igazolásonként (Banki sablon alapján) 14
Egyedi Banki igazolások kiállítása, igazolásonként és egyedi banki ügyintézési díj 14
Számlaegyenleg rendszeres feltöltése3(103)
Elektronikus szolgáltatások
elektronikus csatornán, azonosítónként ill.
lekérdezés számlánként19
Másodlagos számlaazonosító megadása, törlése
valamint 103-as banki azonosítóval lekérdezése*
bankfiókban azonosítónként ill. lekérdezés
számlánként19
3(103)
Elektronikus üzenet díja
Átutalások
Beérkezett átutalás jóváírása
forint és devizaszámla
Fedezethiány miatti sorbaállítás ill. fedezethiányos
tétel törlése
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2022. április 1-től
éves kamatláb: 0,01% EBKM: 0,01%
0 Ft
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MNB alapkamat kétszerese
mindenkori folyószámlahitel ügyleti kamat + 6%
1 000 Ft
1 500 Ft
5 500 Ft
5 500 Ft
1 000 Ft
1 500 Ft
egyedi elbírálás alapján, min. 5 500 Ft
1 000 Ft
250 Ft, akciósan visszavonásig 0 Ft, lekérdezés: 0 Ft
1000 Ft, akciósan visszavonásig 0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
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Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Lakossági számlavezetés
Hatályos: 2022. július 30-tól
Díjak érvényessége
Csoportos beszedési megbízás
limitfigyelés
Azonnali beszedés teljesítése
Belföldi forint megbízás visszahívása, stornó folyamat megbízásonként

2022. április 1-től
0 Ft
0,55% min. 800 Ft max. 25 000 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)
5 500 Ft + visszautalást indító bank által felszámított költség

Valós idejű bruttó elszámolási rendszeren (VIBER) benyújtott, forint átutalási megbízás teljesítése1(101)
Nemzetközi fizetésekkel kapcsolatos különdíjak 103-as banki azonosítóval
Nemzetközi átutalási megbízás törlése a teljesítésre irányuló munkafolyamat megkezdése után,
megbízásonként
Nem teljesített vagy hibásan teljesített nemzetközi átutalási megbízás összegének visszaszerzése, ha az
átutalási megbízás hibás egyedi azonosítót tartalmaz, megbízásonként
Nemzetközi átutalás teljesítése körében elvégzet adat módosítása, megbízásonként
Nemzetközi átutalási megbízás teljesítésével kapcsolatos információ beszerzése, megbízásonként
Valós idejű bruttó elszámolási rendszeren (VIBER) benyújtott, valamint nemzetközi forint átutalási
megbízás teljesítése
Valós idejű bruttó elszámolási rendszeren (VIBER) benyújtott törlés díja
Nemzetközi fizetésekkel kapcsolatos különdíjak 101-es banki azonosítóval
Váltókezelés, letéti díj**
Bankinformáció kérése**
Fizetési megbízás módosítása ideértve a külön bankári levelezés, sürgetés, visszavonás, sztornó,
visszahívás**
Nem IBAN formátumban, vagy tévesen megadott IBAN számlaszám miatti külföldi bankköltség
Idegen bank által felszámított díjakra, költségekre vonatkozó ügyintézési díj (pl. kimenő MEGBÍZÓ (OUR)
költségviselésű megbízás esetén)**
S.W.I.F.T. másolat kiadása**
Deviza átutalás teljesítésének díja - Forint számláról konverzióval 101-es banki azonosítóval
Nem EUR-ban EGT tagállamba, Magyarországon és bankon belül, vagy EUR-ban nem EGT tagállamba,
Magyarországon és bankon belül vagy Nem EUR-ban nem EGT tagállamba
Eseti elektronikus átutalás teljesítése tételenként
Eseti papír alapú átutalás teljesítése tételenként
Állandó átutalási megbízás teljesítése tételenként
Pénztári műveletek
Készpénz befizetés a Bank pénztárában
Készpénz felvétel a Bank pénztárában
Címletcsere 100 db felett
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forint és valuta
forint
valuta
bankjegy
érme

0,55% min. 12 500 Ft max. 125 000 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

8280 Ft
8280 Ft + visszautalást indító bank által felszámított költség
8280 Ft
8280 Ft
0,55% min. 12 500 Ft max. 125 000 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)
25 500 Ft
11,42 EUR
23 EUR
23 EUR
Külföldi bank által felszámított díj
2 EUR
9 EUR

0,55% min. 2500 Ft max. 25 000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,55% min. 5000 Ft max. 35 000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,55% min. 2500 Ft max. 25 000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft
0,55% min. 800 Ft max. 25 000 Ft + (0,6%)
0,55% min. 2500 Ft max. 25 000 Ft + (0,6%)
0,50%
10%
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Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Lakossági számlavezetés
Hatályos: 2022. július 30-tól
Díjak érvényessége
Bejelentett nagy összegű készpénzfelvétel elmulasztása

2022. április 1-től
0,50% min. 5 000 Ft max. 25 000 Ft

Sürgős (T napos) teljesítéssel indított megbízás (a tárgynapi teljesítés végső határidejét követő benyújtással)
Saját számlák közötti deviza átvezetés
0,10% min. 1 000 Ft max. 5 000 Ft
EUR UTALÁS BANKON BELÜL T NAPOS
Elektronikus úton
0,65% min. 1 400 Ft max. 20 000 Ft + (0,3% max. 6 000)
Papír alapú és 103-as banki azonosítóval TeleBANKáron benyújtott
0,65% min. 1 800 Ft max. 30 000 Ft + (0,3% max. 6 000)
SEPA ill. EGT2 UTALÁS T NAPOS
Elektronikus úton
0,65% min. 1 400 Ft max. 20 000 Ft + (0,3% max. 6 000)
Papír alapú és 103-as banki azonosítóval TeleBANKáron benyújtott
0,65% min. 1 800 Ft max. 30 000 Ft + (0,3% max. 6 000)
NEM SEPA ÉS/VAGY EGT2 ÉS EGYÉB DEVIZA BANKON BELÜL ÉS KÍVÜL T NAPOS
Elektronikus úton
0,65% min. 3 500 Ft max. 30 000 Ft + (0,3% max. 6 000)
Papíralapú és 103-as banki azonosítóval TeleBANKáron benyújtott
0,65% min. 6 000 Ft max. 40 000 Ft + (0,3% max. 6 000)
VIBER, nemzetközi forint átutalás T napos 3(103)
0,65% min. 13 500 Ft max. 130 000 Ft + (0,3% max. 6 000)
* Másodlagos számlaazonosítóként (számlaszámot helyettesítő azonosító az azonnali fizetések során) megadható: bármely, a 35/2017. (XII.14.) MNB r. 4.§ (1) bek. szerinti
országhoz tartozó országkódot tartalmazó mobiltelefonszám, adóazonosító jel, továbbá elektronikus levelezési cím. A másodlagos azonosító éves felülvizsgálatát a Bank
díjmentesen biztosítja.
** A Bank a díjat 360 Ft-os EUR árfolyamon állapította meg, amelyet minden tárgyév 5. munkanapján érvényes első, a Bank által jegyzett számlakonverziós deviza eladási
árfolyam alkalmazásával számítva, a tárgyév 10. munkanapi hatállyal módosíthat és a legutolsó hirdetményi forint árfolyamon forintban véglegesen rögzíthet.
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Végjegyzet
1. 101-es banki azonosítóval rendelkező ügyfelekre vonatkozó rendelkezés
2. Euró utalások a 101-es Banki azonosítóval rendelkező ügyfelek részére EGT tagállamok (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia), 103 banki azonosítóval rendelkező
számlaszámok esetén SEPA körben (EGT és Svájc) teljesülnek.
3. 103-as banki azonosítóval rendelkező ügyfelekre vonatkozó rendelkezés
4. Az elvárt minimum jóváírás összegét a Bank jogosult évente egy alkalommal módosítani a mindenkori teljesmunkaidős alkalmazotti minimálbér legalacsonyabb nettó
összeg változásának %-os arányában azzal, hogy az összeg nem lehet alacsonyabb, mint a számlacsomagban Igénybevétel feltétele esetén elvárt minimum összeg. Jelen
hirdetményben foglalt minimum jóváírási feltétel összegét a Bank a 2022. január 1-től érvényes minimálbér alapján állapította meg.
5. A 101-es banki azonosítóval vezetett letéti számláról történő átutalási tranzakciókra a Bank az MKB Belépő számlacsomagnál meghirdetett díjakat alkalmazza, míg
pénztári készpénzfelvétel esetén a mindenkor hatályos Prémium Betétek című hirdetmény szerinti betétszámláról történő készpénzfelvételi díjat
6. A beszedésnek nem minősülő átutalási díj(0,30% max. 6.000 Ft) díjrésze csak az átutalt összeg 20.000 Ft feletti részére kerül felszámításra. Ugyanezen díjrész nem
alkalmazandó az ügyfél saját, a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír-számlájára történő átutalás esetén.
7. Az Ügyfél a számlacsomag igénylését megelőző 6 hónapon belül nem rendelkezett az MKB Bank és jogelőd Budapest Bank által vezetett bankszámlával. A Bank a
feltételt a számlanyitást követően is ellenőrizheti, és a 6 hónapon éven belül rendelkező ügyfelek esetén az elengedett díjakat utólagosan, az ügyfél külön értesítése nélkül
terhelheti a számlán. 103-as banki azonosítóval a korrekciós díjat a Bank a számlakivonaton számlacsomag havi díja elnevezéssel tünteti fel.
8. A Mastercard Platinum vagy az MKB Platinum Metal, valamint Mastercard World Elite vagy MKB World Elite Metal betéti kártyából egy ügyfél, egy terméket birtokolhat
számlacsomagonként (azonos kártyából nem rendelkezhet egyidőben fémtestű és nem fémtestű kártyatípussal).
9. Az ügyfél a bankkártya szerződés megkötését követő 12 hónapon belüli szerződés felmondása esetén a kártyakibocsátás díja 40 000 Ft. Az ügyfeleknek a felmondással
egyibőben megfelelő fedezetet kell biztosítani az MKB Banknál vezetett fizetési számláján, amelyről a Bank a díj ellenértékét beszedi legkésőbb a kártya megszüntetését
követő 3 hónapon belül.
10. Saját ATM-eknek számítanak az MKB Bank Nyrt., valamint az MTB Zrt. által üzemeltetett Takarékbank ATM-ek.
11. Az ATM-eken elérhető funkciókról tájékozódhat az mkb.hu és mkb.hu/fiokkereso oldalon.
12. Az idegen banki ATM-en történő PIN-kód csere szolgáltatás jelenleg nem elérhető.
13. A Bank a díjat jogosult utólagosan beterhelni az ügyfél számláján.
14. A Bank az alábbi igényeket az igény befogadásától számított maximum 90 napon belül teljesítheti az ügyfél részére.
15. 103-as banki azonosítóval a Bank a számlakivonaton Papír alapú számlavezetés kiegészítő havi díja elnevezéssel tünteti fel.
16. Rendszeres jóváírás feltétel a 2022. január 1-jétől érvényes bruttó minimálbér alapján került megállapításra. Az elvárt minimum jóváírás összegét a Bank jogosult évente
egy alkalommal módosítani a mindenkori teljesmunkaidős alkalmazotti minimálbér legalacsonyabb nettó összegének változása arányában azzal, hogy az összeg nem lehet
alacsonyabb, mint 150 000 Ft, 250 000 Ft illetve 350 000 Ft. Jelen hirdetményben foglalt minimum jóváírási feltétel összegét a Bank a 2022. január 1-jétől érvényes minimálbér
alapján állapította meg.
Jóváírásként a fizetési számlán más ügyfél számlájáról – legfeljebb két részletben - érkező átutalás kerül figyelembe vételre; a Bank nem veszi figyelembe a saját számláról
történő átvezetést, pénztári befizetést, lekötött betét lejáratából, lekötött betét megszüntetéséből, betéti kamat kamatjóváírásból, banki korrekcióból származó jóváírásokat.
A fizetési számlára érkező jóváírások közül a két legnagyobb összegű jóváírás veszi figyelembe a Bank.
17. A kedvezményes számlavezetési díj igénybevételére meghatározott feltétel teljesítésének elmaradása esetén a Bank, a számlavezetési díjon felül, korrekciós díjat számít
fel, amelyet egy összegben terhel az ügyfél számláján. A korrekciós díj mértéke a naptári év elején érvényes bruttó minimálbér alapján – a termékhirdetményben foglalt –
%-os mértékben kerül megállapításra. 103-as banki azonosító esetén a vizsgált időszak a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjától a tárgyhónap 19. napjáig terjedő
időszak. 101-es banki azonosító esetén tárgyhónapot vizsgál. A Bank a fenti jóváírási feltétel teljesítését új Ügyfelek 7 számára a számlanyitás és az azt követő két naptári
hónap végén nem vizsgálja, tehát a számlanyitás hónapjában és az azt követő két hónap végén a kedvezményes díjat számítja fel. A korrekciós díj összegét a Bank jogosult
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évente egy alkalommal módosítani a mindenkori teljesmunkaidős alkalmazotti minimálbér legalacsonyabb nettó összegének változása arányában azzal, hogy az összeg
nem lehet alacsonyabb, mint a jelen hirdetményben feltüntetett összeg. A jelen hirdetményben foglalt korrekciós díjakat a Bank a 2022. január 1-jétől érvényes minimálbér
alapján állapította meg.
18. Csomagbeállítási, vagy kártyakibocsátási díj - a lenti feltételek teljesítése esetén - nem kerül beterhelésre a Számlatulajdonos számláján:
Meglévő Számlatulajdonos csomagváltása, vagy a fizetési számlacsomaghoz történő kártyaigénylés esetén, ha
o a csomagváltáskor/ kártyaigényléskor már rendelkezik a Díjtörlő vagy Jóljáró csomag valamennyi szolgáltatásával és azokat a csomagváltástól, vagy
kártyaigényléstől számított 6 hónapon belül nem szünteti meg;
o a számlacsomag váltást nem az ügyfél kezdeményezte, hanem a Bank állítja át azt a hirdetmény szerinti lejáratkor érvényes számlacsomagra;
o a fizetési számlacsomag váltása MKB Bank kölcsönszerződés megkötésével egy időben történik.
Új számlacsomag nyitás esetén, ha a nyitás és az ahhoz történő kártyaigénylés MKB Bank kölcsönszerződés megkötésével egy időben történik.
Amennyiben egyazon Banki azonosító alatt a főszámlához a Díjtörlő vagy Jóljáró csomagban elérhető összes szolgáltatás már beállításra került, és csomagban
foglalt feltételeket az ügyfél teljesítette, ami megtalálható jelen hirdetmény „Jóljáró csomag” és „Díjtörlő csomag” leírásban. A további alszámlák esetén a
Bank nem vizsgálja ezen szolgáltatások meglétét.
Speciális esetek, amikor egyes feltételeket teljesültnek tekint a Bank:
Az igénylő a 16. életévét nem töltötte be, és/vagy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, úgy az Ingyenes készpénzfelvételi
nyilatkozat meglétét a Bank nem vizsgálja.
Az ügyfél mobiltelefonszám országhívó száma nem +36-tal kezdődik, úgy a Üzenetküldő szolgáltatás1(101),3(103) meglétét a bank nem vizsgálja.
A fenti feltételt nem teljesítő ügyfél esetén a hirdetmény szerinti csomagbeállítási és kártyakibocsátási díjat a Bank az ügyfél külön értesítése nélkül utólagosan 6 hónapon
belül bármikor beterheli
19. Az akció 2022.04.01-től érvényes visszavonásig. A Bank a lakosság számlavezetés hirdetményt 60 nappal az akció lejárta előtt elérhetővé teszi a Bank honlapján és a
bankfiókokban A hirdetmény hatálybalépése előtt az ügyfeleket a lakossági számlakivonaton előzetesen értesíti. .
20. A feltétel vizsgálatának részletes leírását 103-as banki azonosítóval a „Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések, 101-es banki
azonosítóval a LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI ÁSZF rendelkezései tartalmazzák.
Elszámolási időszak 101-es banki azonosító esetén (banki díjak és feltételek):
Tárgyhónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
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Elszámolási időszak kezdete
2021.12.31
2022.01.29
2022.02.26
2022.03.31
2022.04.29
2022.05.31
2022.06.30
2022.07.29
2022.08.31
2022.09.30
2022.10.29
2022.11.30

Elszámolási időszak vége
2022.01.28
2022.02.25
2022.03.30
2022.04.28
2022.05.30
2022.06.29
2022.07.28
2022.08.30
2022.09.29
2022.10.28
2022.11.29
2022.12.29
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Zárlati elszámolás napja 103-as banki azonosítóval: minden hónap utolsó Banki munkanapja.
A díjak esedékességét 103-as banki azonosítóval az Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések I.I.3. Díjak elszámolás pontja, 101-es
banki azonosítóval a Lakossági pénzforgalmi ÁSZF I.5 Díjak, költségek, jutalékok, árfolyamok pontja tartalmazza.
21. A Mastercard kártyatársaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információkról, és feltételekről az alábbi URL címen elérhető weboldalon
tájékozódhat: https://www.mastercard.hu/hu-hu/te-es-a-mastercard/valassz-bankkartyat/premium-mastercard-elonyok.html
MKB Bank Nyrt.
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