Igénylés és Visszaigazolás
MobilBANKár szolgáltatás
o
o
o

1.

igényléséről1
módosításáról
f elf üggesztéséről

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél adatai:
Név/Cégnév:
Lakcím/Székhely:
SMS Ügyfél azonosító:
Mobil telefonszám:
A szolgáltatással kapcsolatos díjak
elszámolási számlája

2.

Szolgáltatásra vonatkozó adatok:
Számlaszám:
Számlanév:

(ügyf él által megadott név max. 10 karakter)

Igényelt üzenet:

Üzenet számlaterhelésről
Limit:
felett
Egyenleggel
Üzenet számlajóváírásról
Limit:
f elett
Egyenleggel
Értesítés számlaegy. limit alá csökkenéséről Limit:…….
Értesítés betétlekötés lejáratáról
Értesítés hiteltörlesztésről

Kártyaszám:
Kártyanév:

(ügyf él által megadott név max. 10 karekter)

Igényelt üzenet:

Készpénzfelvétel bankkártyával Limit:
Egyenleggel
Vásárlás bankkártyával
Limit:
Egyenleggel

f elett
felett

További beállított figyelt számlák és kártyák esetén további sorok kerülnek kinyomtatásra.

3.

Nyilatkozat

Jelen Igénylőlap kitöltésével igénybe veszem / módosítom/ felfüggesztem (a kívánt s zöveget szív es kedjék
bekarikázni) a MobilBANKár szolgáltatást az MKB Bank Nyrt-nek A bankszámlák vezetéséről, a betét gyűjtés ről
és a kapcsolódó szolgáltatásokról Üzletszabályzatában és a Kondíciós Listában meghatározot t f eltét elekkel.
Kijelentem, hogy valamennyi feltételt megismertem és magamra nézve kötelezően fogadom el. A jelen Ig énylés
és Visszaigazolás az általam és a Bank által kötött Pénzügyi szolgáltatási szerződés, illetve a Bankszámla
szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és az aláíráskor hatályos, a MobilBANKár szolgáltatás igénybe
vételére vonatkozó szerződés, igénylés és visszaigazolás helyébe lép.
Szerződő f elek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés f ennállása alatt hatályos Üzletszabályzat
rendelkezései minden külön jogcselekmény nélkül kötelezőek a szerződő felekre.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a jelen szerződés bármely kikötése érvénytelennek bizonyulna,
az a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.
Jelen Igénylés és Visszaigazolás a Pénzügyi szolgáltatási szerződés, illetve a bankszámla -szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Jelen szerződést a szerződő felek annak átolvasása és közös értelmezése után, mint akarat ukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírták.
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Kérjük, jelölje a kívánt opciót.

……………………………………
Ügyf él

Kelt:......................................... --
.................................................................
Számlatulajdonos aláírása
Készült: 2 (kettő) azonos példányban

.................................................................
MKB Bank Nyrt.

