Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó
szolgáltatások
Közzétéve: 2018. július 5.
Érvényes: 2018. július 5-től
Változás: a Bank informatikai rendszerét korszerűbbre cserélte. Az informatikai átállással hatályba
lépett változásokat dőlt betűvel jelöljük.
I.
1.

2.

Bankszámlavezetés
Havi bankszámlavezetési díj
1
Papíralapú bankszámlavezetés esetén
1
Elektronikus bankszámlavezetés esetén
Inaktív bankszámlavezetési díj
Bankszámlakivonat
- elektronikusan
- postai úton
- bankpostafiókon keresztül

II.

Fizetési forgalom

1.

Jóváírások

7 150 Ft/bankszámla
3 150 Ft/bankszámla
1 090 Ft/negyedév
ingyenes
450 Ft/postázás
450 Ft/ postázás
tételenként

Konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
SEPA konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
2. Terhelések
2
2.1. Saját számlák közötti átvezetés normál teljesítéssel
3
2.2. Saját számlák közötti deviza átvezetés sürgősséggel
2
2.3. Forint (eseti) átutalás normál teljesítéssel
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára
- papíralapú megbízás esetén
- elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül
benyújtott megbízás esetén
- TeleBANKár ügyintézőn keresztül
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
- papíralapú megbízás esetén
- elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül
benyújtott megbízás esetén
- TeleBANKár ügyintézőn keresztül
- elektronikusan, NAV elektronikus információs
szolgáltatással
- EFER átutalás

0,06%, min. 4,5 EUR, max. 115 EUR
0,06%, min. 4,5 EUR, max. 115 EUR
ingyenes
4
0,1%, min 5 680 Ft

0,22%, min. 410 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
0,10%, min. 190 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
385 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
0,2896%, min. 426 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
0,1594%, min. 246 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
0,2192%, min. 371 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
az átutalás díja + 110 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
0,1999% min. 696 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)

5

2.4. Forint (eseti) átutalás T napi teljesítéssel
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
- papíralapú megbízás esetén
- elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül
benyújtott megbízás esetén
- TeleBANKár ügyintézőn keresztül

6

0,3896%, min. 6106 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)

10

0,2594%, min. 5926 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)

10

0,3192%, min. 6051 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)

10

1

Ha az ügyfél őstermelő és lakossági szolgáltatáscsomaggal rendelkezik, úgy 1 db bankszámla vezetése 0 Ft. A Zsákos műveletek
elszámolási számla vezetése ingyenes.
2
Soron kívüli feldolgozást nem igénylő megbízás.
3
A tárgynapi teljesítés végső határidejét követő benyújtással.
4
2018.07.05-ig külön soron szerepeltetett “soron kívüli teljesítés” díjával (0,10%/naptári nap, min.5 680 Ft) összevont díj.
5
A tárgynapi teljesítés végső határidejét követő benyújtással.
6
2018.07.05-el függő hatállyal közzétett díjak 2018.07.05-ével nem lépnek hatályba.
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Fizetési forgalom

tételenként

2.5. Deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében szereplő devizanemekben
7
normál teljesítéssel
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a megbízót terhelő díj)
- papíralapú megbízás esetén
0,10%, min. 5 000 Ft, max. 8 600 Ft
+ (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül
0,08%, min. 2 900 Ft, max. 5 100 Ft
benyújtott megbízás esetén
+ (0,3% max 6.000 Ft)
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a kedvezményezettet terhelő díj8)
- papíralapú megbízás esetén
0,10%, min. 5 000 Ft, max. 8 600 Ft
- elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül
0,08%, min. 2 900 Ft, max. 5 100 Ft
benyújtott megbízás esetén
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a megbízót terhelő díj)
- papíralapú megbízás esetén
0,25%, min. 6 200 Ft, max. 87 200 Ft
+ (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül
0,17%, min. 5 000 Ft, max. 74 000 Ft
benyújtott megbízás esetén
+ (0,3% max 6.000 Ft)
- SEPA papíralapú megbízás esetén
0,16%, min. 4 250 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- SEPA elektronikusan benyújtott megbízás esetén
0,13%, min. 3 350 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
2.6. Deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében szereplő devizanemekben T
9
napos teljesítéssel
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a megbízót terhelő díj)
10
- papíralapú megbízás esetén
0,30%, min. 10 680 Ft, max. 14 280 Ft
+ (0,3% max 6.000 Ft)
10
- elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül
0,28%, min. 8 580 Ft, max. 10 780 Ft
benyújtott megbízás esetén
+ (0,3% max 6.000 Ft)
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a megbízót terhelő díj)
10
- papíralapú megbízás esetén
0,45%, min. 11 880 Ft, max. 92 880 Ft
+ (0,3% max 6.000 Ft)
10
- elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül
0,37%, min. 10 680 Ft, max. 80 680 Ft
benyújtott megbízás esetén
+ (0,3% max 6.000 Ft)
10
- SEPA papíralapú megbízás esetén
0,26%, min. 9 930 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
10
- SEPA elektronikusan benyújtott megbízás esetén
0,23%, min. 9 030 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
2.7. Deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében nem szereplő devizanemekben
11
normál teljesítéssel
0,31%, min. 10 900 Ft, max. 100 300 Ft
- papíralapú megbízás esetén
+ (0,3% max 6.000 Ft)
0,31%, min. 10 900 Ft, max. 100 300 Ft
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
+ (0,3% max 6.000 Ft)

7

Soron kívüli feldolgozást nem igénylő megbízás.
A kedvezményezettet csak abban az esetben terheli az átutalás díja, ha annak megfizetését a megbízó az átutalási megbízás
benyújtásakor nem vállalta.
9
A tárgynapi teljesítés végső határidejét követő benyújtással.
10
2018.07.05-ig külön soron szerepeltetett “soron kívüli teljesítés” díjával (0,10%/naptári nap, min.5 680 Ft) összevont díj.
11
Soron kívüli feldolgozást nem igénylő megbízás.
8
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Fizetési forgalom
tételenként
2.8. Deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében nem szereplő
912
devizanemekben T napi teljesítéssel
13
0,51%, min. 16 580 Ft, max. 105 980 Ft
- papíralapú megbízás esetén
+ (0,3% max 6.000 Ft)
13
0,51%, min. 16 580 Ft, max. 105 980 Ft
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
+ (0,3% max 6.000 Ft)
2.9. VIBER átutalás, illetve forint (eseti) átutalás
0,59%, min. 23 900 Ft, max. 239 900 Ft
7
külföldre normál teljesítéssel
+ (0,3% max 6.000 Ft)
13
0,69%, min. 29 580 Ft, max. 245 580 Ft
VIBER átutalás, illetve forint (eseti) átutalás
9
+ (0,3% max 6.000 Ft)
külföldre T napi teljesítéssel
14
2.10. Forint állandó átutalás
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára
0,10%, min. 225 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
0,1966%, min. 366 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
2.11.
Deviza és SEPA állandó átutalás
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára
3 800 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
(a megbízót terhelő díj)
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára
3 800 Ft
15
(a kedvezményezettet terhelő díj )
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
0,25%, min. 5 000 Ft, max. 67 600 Ft
(a megbízót terhelő díj)
+ (0,3% max 6.000 Ft)
3. Hatósági átutalás / Azonnali forint beszedés
Az MKB Banknál vezetett bankszámláról (a megbízás kezdeményezőjét terhelő díj)
- papíralapú megbízás esetén
525 Ft
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
230 Ft
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról (a megbízás kezdeményezőjét terhelő díj)
- papíralapú megbízás esetén
525 Ft
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
230 Ft
4. Csoportos megbízások
4.1. Forint csoportos beszedés benyújtás
Az MKB Banknál vezetett bankszámláról
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
38 Ft
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
0,10%, min. 54 Ft
4.2. Forint csoportos beszedés teljesítés
Az MKB Bankból érkező csoportos beszedés teljesítése 0,19%, min. 360 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
Nem az MKB Bankból érkező csoportos beszedés
0,25%, min. 380 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
teljesítése
4.3. Forint csoportos átutalás
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
65 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
0,1199%, min. 63 Ft
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
+ (0,3% max 6.000 Ft)

12

2018.07.05-el függő hatállyal közzétett díjak 2018.07.05-ével nem lépnek hatályba.
2018.07.05-ig külön soron szerepeltetett “soron kívüli teljesítés” díjával (0,10%/naptári nap, min.5 680 Ft) összevont díj.
14
A VIBER-en keresztül teljesítendő, valamint a külföldre irányuló forint állandó átutalási megbízásokat 2018.07.05-től nem teljesítjük,
azokat visszautasítjuk.
15
A kedvezményezettet csak abban az esetben terheli az átutalás díja, ha annak megfizetését a megbízó az átutalási megbízás
benyújtásakor nem vállalta.
13
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III.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Pénz- és értéktári, valamint ATM Point modellbe bevont
ATM használatával végzett tranzakciók
16
Pénztári befizetések
Forintban
17
Pénztári befizetés forintban off-shore vállalatok esetén
Valutában
Érmében
16
Pénztári kifizetések
Forintban
- érme utáni felár az alapjutalékon felül
Valutában
Előre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása esetén
készpénzkezelési és rendelkezésre tartási díj
Zsákos forint befizetés jóváírása
 bankfiókba történő beszállítás esetén
- bankjegy
- érme
 pénzszállító útján Értéktárba történő beszállítás esetén
- bankjegy
- érme
Zsákos forint kifizetés
Zsákos valuta befizetés jóváírása
 bankfiókba történő beszállítás esetén
- bankjegy
- érme
 pénzszállító útján Értéktárba történő beszállítás esetén
- bankjegy
- érme
Zsákos valuta kifizetés
- érme utáni felár az alapjutalékon felül
Tranzakciók ATM Point modellbe bevont ATM
használatával
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámla javára történő
készpénz-befizetési megbízás benyújtása
Bizonylat küldése a nem az MKB Banknál vezetett
bankszámla javára történő készpénz-befizetési megbízás
teljesítéséről, postai úton
Jegyzőkönyv díja (eltérés esetén)
Szállítási kellékanyag (zsák) díja
Ügyfél által kezdeményezett zsákos szerződés
módosításának díja
Vitatott zsákos (be- és kifizetés) eltérések videofelvételének
20
megtekintése

be-/kifizetésenként
0,08%, min. 425 Ft
0,1% min. 2 490 Ft
0,87%, min. 740 Ft
3,38%
0,30%, min. 675 Ft + (0,6%)
0,55 Ft/érme
1,14%, min. 850 Ft + (0,6%)
0,10%, min. 12 450 Ft

0,10%
2,80%
0,08%
2,55%
0,21% + (0,6%)

0,70%
12,00%
0,50%
10,00%
0,50% + (0,6%)
11,45%

500 Ft

18

450 Ft

19

19

3 300 Ft/alkalom
19
80 Ft/zsák
19
20 000 Ft/alkalom
25 000 Ft/alkalom

19

16

A terhelendő vagy jóváírandó bankszámla devizaneme határozza meg a felszámítandó díj összegét. Ha forint vagy valuta be,- illetve
kifizetés történik forint számlára, az forint tranzakciónak minősül. Ha, forint vagy valuta be- illetve kifizetése történik deviza számlára , az
valuta tranzakciónak minősül, függetlenül attól, hogy forint bankjegy, illetve érme vett részt a tranzakcióban vagy sem.
17
Az a vállalat minősül off-shore-nak, melynek székhelye az alábbi országok valamelyikében található: Libanon, Libéria, Amerikai
Szamoa, Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Bahama szigetek, Bahrain, Barbados, Belize, Bermudák, Ciprus, Cook-szigetek, Costa
Rica, Curacao, Delaware (USA), Dominikai Közösség, Fülöp-szigetek, Grenada, Holland Antillák, Hong Kong, Indonézia, Kajmánszigetek, Makao, Malajzia, Maldív-szigetek, Marshall-szigetek, Mauritius, Nauru, Nyugat-Szamoa, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent és Grenadine, Seychelle-Szigetek, Szingapúr, Turks és Caicos-szigetek, Uruguay, Vanuatu, Vigrin-Szigetek (Brit),
Virgin-Szigetek (USA), Washington D.C. (USA), Wyoming (USA)
Jelen díjtétel a 2016.10.24. után kötött szerződések esetén érvényes.
18

A Bank a díj 80%-át akciósan elengedi. Az akció visszavonásig tart.
A díj felszámításától a Bank visszavonásig eltekint.
20
A díj nem megalapozott ügyfélreklamáció esetén kerül felszámításra
19
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2018.07.05-től értékesíthető szolgáltatáscsomagok
IV. Global Szolgáltatáscsomag
21

1. Igénylés
2. Lemondás
3. Bankszámlanyitási
minimum
4. Igénybevételi
feltétel
5. Könyvelési díj
6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

7. Kamatozás
8. Csomagdíj
9. Tranzakciós
díjtételek

2 200 Ft
2 200 Ft
nincs
forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
A havi első 50 db tranzakció esetében 0 Ft, minden további esetben 54 Ft.
- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
- 1 db forinttól eltérő devizanemű pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása éves díj nélkül vagy
- 1 db Visa Business vagy MasterCard Silver Business bankkártya kibocsátása az éves díj 50%-áért
- Kedvezményes készpénzfelvétel bármely bankkártyával, bármely belföldi ATM-ből - a kedvezmény az adott hónapban végrehajtott, a könyvelés dátuma
szerinti első 2 db ATM készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%)
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.
5 500 Ft/hó. A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
Havonta 2 db forint eseti átutalás teljesítése NAV elektronikus információs szolgáltatással vagy EFER átutalás kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft +
(0,3% max. 6 000 Ft)
Az alábbi tranzakciós díjtételek az ügyfél összes bankszámlájára vonatkoznak:
Forint eseti átutalások:
az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- elektronikusan
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
nem az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,4634%, min. 682 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
a II.2.3. pontban feltüntetett díj 60%-a22
Deviza eseti átutalások:
papír alapon
az MKB-nál vezetett bankszámlára
ld. II.2.5.

elektronikusan
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 65%-a23

21

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
22
A díjkedvezmény nem vonatkozik az adott díj, tranzakciós illeték befizetési kötelezettségre vonatkozó részére. A díjkedvezmény nem vonatkozik a NAV elektronikus információs szolgáltatással indított átutalásra
és az EFER átutalásra.
23
A díjkedvezmény nem vonatkozik az adott díj, tranzakciós illeték befizetési kötelezettségre vonatkozó részére.
5

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

10. Igénylés vagy
lemondás

11. Egyéb
rendelkezés

nem az MKB-nál vezetett bankszámlára
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 65%-a23
SEPA megbízás esetén
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 80%-a23
Deviza jóváírások:
Konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
a II.1. pontban feltüntetett díj 65%-a23
SEPA konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
a II.1. pontban feltüntetett díj 65%-a23
Zsákos forint-beszállítás jóváírása
a III.4. pontban feltüntetett díj 50%-a23
A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést.
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati
bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése
vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati elszámoláskor
végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden bankszámlán érvényesíti.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

V. Start Szolgáltatáscsomag
24

1. Igénylés
2. Lemondás
3. Bankszámlanyitási
minimum
4. Igénybevételi
feltétel

nincs

5. Könyvelési díj

A havi első 4 db tranzakció esetében 0 Ft, minden további esetben 54 Ft.

6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj mentesen
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére
- Mobil BANKár szolgáltatás 1 telefonszámhoz havidíj-mentesen.
- Havonta 2db HUF devizanemű pénztári készpénzbefizetés kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft
- Havonta 1db forint eseti átutalás teljesítése elektronikusan, NAV elektronikus információs szolgáltatással vagy EFER átutalás kedvezmnyesen. Kedvezményes díj: 0
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

7. Kamatozás

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

8. Csomagdíj

1 950 Ft/hó.
A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

Tranzakciós
díjtételek
10.
Egyéb
rendelkezés

Forint eseti átutalások: jelen Kondíciós lista II. 2.3. pontja szerint.

9.

2 200 Ft
2 200 Ft

- forint pénzforgalmi számla megnyitása és vezetése az MKB Banknál és
- legalább havi 5 000 Ft terheléses forgalom
és
- legfeljebb 500 millió forint éves árbevétel.
A terheléses forgalom definíciója megegyezik a jelen kondíciós lista XI. Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag 9. A terheléses forgalom meghatározása pontban
leírtakkal.
Az igénybevételi feltételek teljesítésének ellenőrzését a Bank a Szolgáltatáscsomag igénylését követő 4. hónaptól bármikor elvégezheti és bármely feltétel
teljesítésének elmaradása
esetén a Szolgáltatáscsomag igénybevételi lehetőségét bármikor megszüntetheti és ezzel azonnali hatállyal felmondja a
Szogáltatáscsomag igénybe vételéről kötött szerződést. Az azonnali hatályú felmondás következménye az, hogy a felmondást követő hónap első napjától a Bank az
I-III. és XXVI-XXIX. pontok szerinti bankszámla vezetésére vonatkozó feltételeket, illetve kondíciókat (standard feltételek és kondíciók) alkalmazza. A megszűnésről,
illetve a megváltozott feltételek szerinti vezetésről a Bank a számlakivonaton értesíti az ügyfelet olyan módon, hogy a számlakivonat már nem tartalmazza a
Szolgáltatáscsomag díját, és tartalmazza a standard kondíciók szerint felszámított díjakat és költségeket. Az ellenőrzés szempontjából minden megkezdett hónap
teljes hónapnak minősül.

Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden bankszámlán érvényesíti.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.

24

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

VI. Koktél Szolgáltatáscsomag(ok)
25

Igénylés
Lemondás
Bankszámlanyitási
minimum
4.
Igénybevételi
feltétel
5.
Könyvelési díj
6.
Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások
1.
2.
3.

7.
8.
9.
10.

Kamatozás
Csomagdíj
Választható
kiegészítő csomagok
Tranzakciós
díjtételek

2 200 Ft
2 200 Ft
nincs
forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
A havi első 15 db tranzakció esetében 0 Ft, minden további esetben 54 Ft.
- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása éves díj nélkül vagy
- 1 db Visa Business vagy MasterCard Silver Business bankkártya kibocsátása az éves díj 50%-áért
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.
3 690 Ft/hó egy db kiegészítő csomag választása esetén és 990 Ft/hó minden további kiegészítő csomag.
A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
I-es csomag, II-es csomag, III-as csomag
Egy kiegészítő csomag választása kötelező, a többi opcionális.
Az alábbi tranzakciós díjtételek az ügyfél összes bankszámlájára vonatkoznak:
I-es csomag
Forint eseti átutalások:
- az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
a II.2.3. pontban feltüntetett díj 75%-a26
elektronikusan
- nem az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
a II.2.3. pontban feltüntetett díj 65%-a26
elektronikusan
II-es csomag
-1 db forinttól eltérő devizanemű pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése I.1. pontban feltüntetett díj 50%-a27
Deviza átutalások elektronikusan:
-nem az MKB-nál vezetett bankszámlára
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 40%-a26
-SEPA megbízás esetén
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 80%-a26
III-as csomag
Készpénzbefizetés forintban
a III.1. pontban feltüntetett díj 75%-a26

25

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
26
A díjkedvezmény nem vonatkozik az adott díj, tranzakciós illeték befizetési kötelezettségre vonatkozó részére.
27
Kötelező elem a II-es csomag választása esetén. A díj akkor is felszámításra kerül, ha a számlanyitást az ügyfél elutasítja.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

11. Igénylés vagy
lemondás

12. Egyéb rendelkezés

Készpénzkifizetés forint
a III.2. pontban feltüntetett díj 85%-a26
Zsákos forint-beszállítás jóváírása
a III.4. pontban feltüntetett díj 50%-a26
A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést.
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati
bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag
igénylése vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati elszámoláskor
végzi. Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók
alkalmazására.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e
nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden bankszámlán érvényesíti.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.
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I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

VII. Balance Szolgáltatáscsomag
28

Igénylés
Lemondás
Bankszámlanyit
ási minimum
4.
Igénybevételi
feltétel
5.
Könyvelési díj
6.
Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások
1.
2.
3.

7.
8.
9.
10.

Kamatozás
Csomagdíj
Letéti
számlavezetés
Tranzakciós
díjtételek

11. Igénylés vagy
lemondás

12. Egyéb rendelkezés

2 200 Ft
2 200 Ft
nincs
- forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
A szolgáltatáscsomagot ügyvédek, közjegyzők, illetve könyvelők vehetik igénybe.
A havi első 15 db tranzakció esetében 0 Ft, minden további esetben 54 Ft.
- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása éves díj nélkül vagy
- 1 db Visa Business vagy MasterCard Silver Business bankkártya kibocsátása az éves díj 50%-áért
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.
3 690 Ft/hó. A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
Kedvezményesen 300 Ft / hó / számla.

Az alábbi tranzakciós díjtételek az ügyfél összes bankszámlájára vonatkoznak:
Forint eseti átutalások:
- az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
a II.2.3. pontban feltüntetett díj 75%-a29
elektronikusan
- nem az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
a II.2.3. pontban feltüntetett díj 65%-a29
elektronikusan
A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést. Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot. A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat
megszüntetését. A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a
Kisvállalati bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag
igénylése vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati elszámoláskor
végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel. Az igénybevételi feltétel nem teljesülése
esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja. A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden
bankszámlán érvényesíti. A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.

28

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
29
A díjkedvezmény nem vonatkozik az adott díj, tranzakciós illeték befizetési kötelezettségre vonatkozó részére.
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I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

VIII.

1.
2.
3.

1x1 DINAMIKA Szolgáltatáscsomag

IX.

1x1 ELEKTRONIKUS 2 Szolgáltatáscsomag

A Bank 2018.07.05-től a Dinamika és Elektronikus 2 Szolgáltatáscsomagok értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatáscsomagok a továbbiakban nem igényelhetőek.
30
2 200 Ft
2 200 Ft
Igénylés
2 200 Ft
2 200 Ft
Lemondás

Bankszámlanyitási
nincs
nincs
minimum
- forint pénzforgalmi számla megnyitása és vezetése az MKB Banknál és
4.
Igénybevételi
- legalább havi 5 000 Ft terheléses forgalom
feltétel
és
- legfeljebb 500 millió forint éves árbevétel.
A terheléses forgalom definíciója megegyezik a jelen kondíciós lista XI.
Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag 9. A terheléses forgalom
meghatározása pontban leírtakkal.
Az igénybevételi feltételek teljesítésének ellenőrzését a Bank a
Szolgáltatáscsomag igénylését követő 4. hónaptól bármikor elvégezheti
és bármely feltétel teljesítésének elmaradása
esetén a
Szolgáltatáscsomag igénybevételi lehetőségét bármikor megszüntetheti
forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
és ezzel azonnali hatállyal felmondja a Szogáltatáscsomag igénybe
vételéről kötött szerződést. Az azonnali hatályú felmondás
következménye az, hogy a felmondást követő hónap első napjától a
Bank az I-III. és XXVI-XXIX. pontok szerinti bankszámla vezetésére
vonatkozó feltételeket, illetve kondíciókat (standard feltételek és
kondíciók) alkalmazza. A megszűnésről, illetve a megváltozott feltételek
szerinti vezetésről a Bank a számlakivonaton értesíti az ügyfelet olyan
módon,
hogy
a
számlakivonat
már
nem
tartalmazza
a
Szolgáltatáscsomag díját, és tartalmazza a standard kondíciók szerint
felszámított díjakat és költségeket. Az ellenőrzés szempontjából minden
megkezdett hónap teljes hónapnak minősül.
5.
Könyvelési díj
0 Ft
0 Ft

30

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

VIII. 1x1 DINAMIKA Szolgáltatáscsomag

IX. 1x1 ELEKTRONIKUS 2 Szolgáltatáscsomag

ABank 2018.07.05-től a Dinamika és Elektronikus 2 Szolgáltatáscsomagok értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatáscsomagok a továbbiakban nem
igényelhetőek.
- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj mentesen
6.
Kedvezményes - 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj
mentesen
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó
díjtételű
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1
részére
szolgáltatások
felhasználó részére
- MobilBANKár szolgáltatás 1 telefonszámhoz havidíj-mentesen.
- Mobil BANKár szolgáltatás 1 telefonszámhoz havidíj-mentesen.
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása a szolgáltatáscsomagba
- a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlára minden HUF devizanemű
tartozó bankszámlához éves díj nélkül
pénztári készpénzbefizetés díjmentes
- Kedvezményes készpénzfelvétel a szolgáltatáscsomagba tartozó bármely
bankkártyával, bármely belföldi ATM-ből. A kedvezmény az adott hónapban
végrehajtott, a könyvelés dátuma szerinti első 2 db ATM készpénzfelvételre
vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%)
- számlakivonat postázása havonta egy alkalommal díjmentesen
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II.
7.
Kamatozás
részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.
Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.
31
1 800 Ft/hó.
8.
Csomagdíj
3 357 Ft/hó
Azon vállakozások számára, amelyek újonnan alakult cégként igénylik a A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
szolgáltatáscsomagot, akciós jelleggel az első 6 hónapban a szolgáltatáscsomag havi díját visszatérítjük. Újonnan alakult cégnek
minősülnek azon vállalkozások, amelyeknek a cégjegyzékbe való
bejegyzésének dátuma a Szolgáltatáscsomag igénylésének hónapját
megelőző három hónapon belüli.
A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
9.

Tranzakciós
díjtételek

Havonta 1 db forint eseti átutalás teljesítése APEH (NAV) részére 32 a
NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy a TeleBANKár ügyintézőn
keresztüli szolgáltatás igénybevételével, kedvezményesen. Kedvezményes
díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

Felhasználható forgalmi jutalék:
A felhasználható forgalmi jutalék kizárólag az egyedi forintfizetési megbízások
vonatkozásában - az alábbiak szerint - kerül figyelembevételre:
- Forint eseti átutalás
ld. II. 2.3.
- Forint állandó átutalás
ld. II. 2.10.
- Forint csoportos beszedés
ld. II. 4.2.
A felhasználható forgalmi jutalék csak abban az esetben érvényesíthető a
csomagdíjból, ha az adott hónapban a fenti egyedi forintfizetési megbízásokból
legalább 2 db teljesült.
Ha a tárgyhóban a Bank által a felszámított forgalmi jutalék összege
- nem éri el a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag havi díja és
a felszámított (azaz felhasznált) forgalmi jutalék összege közti különbözetet kell

31

32

2017.05.31-ig akciós jelleggel a havi díjból felhasználható forgalmi jutalék 200 Ft/hó a “Tranzakciós díjtételek”-ben meghatározott feltételek szerint.
A www.mkb.hu honlapon az átutalás befogadásának napján olvasható APEH (NAV) bankszámlaszámok vonatkozásában.
12

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

Forint eseti átutalások: jelen Kondíciós lista II. 2.3. pontja szerint.

megfizetnie az Ügyfélnek
- meghaladja a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag havi díján
felül az Ügyfél köteles megfizetni a felhasználható forgalmi jutalék értéke és a
felszámított forgalmi jutalék közötti különbözetet is.
Havonta 1 db, forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás
teljesítése kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Havonta 1 db forint eseti átutalás teljesítése APEH (NAV) részére28 a NetBANKár,
és/vagy a PCBankár és/vagy a TeleBANKár ügyintézőn keresztüli szolgáltatás
igénybevételével, kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Forint eseti átutalások:
az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,48%, min. 730 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
0,07%, min. 100 Ft, max. 165 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
nem az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,4696%, min. 701 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
0,0994%, min. 93 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
Az Elektronikus Szolgáltatáscsomag keretében nyitott pénzforgalmi bankszámláról
forint pénztári készpénzkifizetés: 0,43%, min. 640 Ft + (0,6%)

Igénylés vagy A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést.
lemondás
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati
bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése
vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati
elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
11.
Egyéb
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
rendelkezés
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.
10.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

X. 1x1 DINAMIKA Szolgáltatáscsomag Akció

XI.

1x1 ELEKTRONIKUS 2 Szolgáltatáscsomag Akció

Az akció a 2018. 07.05. előtt igényelt Dinamika, illetve Elektronikus 2 szolgáltatáscsomagok esetén, 2018. 07.05-től visszavonásig érvényes.
A szolgáltatáscsomagok 2018. 07.05. után nem igényelhetőek.
33

Igénylés
Lemondás
Bankszámlanyitási
minimum
4.
Igénybevételi
feltétel

1.
2.
3.

5.

Könyvelési díj

2 200 Ft

2 200 Ft

2 200 Ft

2 200 Ft

nincs

nincs

- forint pénzforgalmi számla megnyitása és vezetése az MKB Banknál és
- legalább havi 5 000 Ft terheléses forgalom
és
- legfeljebb 500 millió forint éves árbevétel.
A terheléses forgalom definíciója megegyezik a jelen kondíciós lista XI.
Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag 9. A terheléses forgalom
meghatározása pontban leírtakkal.
Az igénybevételi feltételek teljesítésének ellenőrzését a Bank a
Szolgáltatáscsomag igénylését követő 4. hónaptól bármikor elvégezheti
és bármely feltétel teljesítésének elmaradása
esetén a
Szolgáltatáscsomag igénybevételi lehetőségét bármikor megszüntetheti
forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
és ezzel azonnali hatállyal felmondja a Szogáltatáscsomag igénybe
vételéről kötött szerződést. Az azonnali hatályú felmondás
következménye az, hogy a felmondást követő hónap első napjától a
Bank az I-III. és XXVI-XXIX. pontok szerinti bankszámla vezetésére
vonatkozó feltételeket, illetve kondíciókat (standard feltételek és
kondíciók) alkalmazza. A megszűnésről, illetve a megváltozott feltételek
szerinti vezetésről a Bank a számlakivonaton értesíti az ügyfelet olyan
módon,
hogy
a
számlakivonat
már
nem
tartalmazza
a
Szolgáltatáscsomag díját, és tartalmazza a standard kondíciók szerint
felszámított díjakat és költségeket. Az ellenőrzés szempontjából minden
megkezdett hónap teljes hónapnak minősül.
0 Ft minden bankszámlára

0 Ft minden bankszámlára

33

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

X. 1x1 DINAMIKA Szolgáltatáscsomag Akció
6.

Kedvezményes - 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj
mentesen
díjtételű
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1
szolgáltatások
felhasználó részére
- Mobil BANKár szolgáltatás 1 telefonszámhoz havidíj-mentesen.
- minden HUF devizanemű pénztári készpénzbefizetés díjmentes minden
bankszámlára

XI. 1x1 ELEKTRONIKUS 2 Szolgáltatáscsomag Akció
- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj mentesen
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó
részére
- MobilBANKár szolgáltatás 1 telefonszámhoz havidíj-mentesen.
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása bármely bankszámlához
éves díj nélkül
- Kedvezményes készpénzfelvétel a szolgáltatáscsomagba tartozó bármely
bankkártyával, bármely belföldi ATM-ből. A kedvezmény az adott hónapban
végrehajtott, a könyvelés dátuma szerinti első 2 db ATM készpénzfelvételre
vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%)
- számlakivonat postázása havonta egy alkalommal díjmentesen
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II.
Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

7.

Kamatozás

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek
részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

8.

Csomagdíj

1 800 Ft/hó.
3 157 Ft/hó
Azon vállakozások számára, amelyek újonnan alakult cégként igénylik a A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
szolgáltatáscsomagot, akciós jelleggel az első 6 hónapban a szolgáltatáscsomag havi díját visszatérítjük. Újonnan alakult cégnek
minősülnek azon vállalkozások, amelyeknek a cégjegyzékbe való
bejegyzésének dátuma a Szolgáltatáscsomag igénylésének hónapját
megelőző három hónapon belüli.
A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

9.

Tranzakciós
díjtételek

Havonta 1 db forint eseti átutalás teljesítése a NetBANKár, és/vagy a
PCBankár és/vagy a TeleBANKár ügyintézőn keresztüli szolgáltatás
igénybevételével, kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max.
6 000 Ft)

Havonta 1 db, forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás
teljesítése kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Havonta 1 db forint eseti átutalás teljesítése NAV elektronikus információs
szolgáltatással vagy EFER átutalás a NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy a
TeleBANKár ügyintézőn keresztüli szolgáltatás igénybevételével, kedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

Forint eseti átutalások: jelen Kondíciós lista II. 2.3. pontja szerint.

Forint eseti átutalások:
az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,48%, min. 730 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
0,07%, min. 100 Ft, max. 165 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
nem az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,4696%, min. 701 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
0,0994%, min. 93 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
Az Elektronikus Szolgáltatáscsomag keretében nyitott pénzforgalmi bankszámláról
forint pénztári készpénzkifizetés: 0,43%, min. 640 Ft + (0,6%)
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I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

Igénylés vagy A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést.
lemondás
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati
bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése
vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati elszámoláskor
végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
11.
Egyéb
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
rendelkezés
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden bankszámlán érvényesíti.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.
10.

16

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
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XII. 1x1 FLOTTA 2 Szolgáltatáscsomag
ABank 2018.07.05-től a Flotta 2 Szolgáltatáscsomag értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatáscsomag a továbbiakban nem igényelhető.
34
1. Igénylés
2 200 Ft
2. Lemondás
2 200 Ft
3. Bankszámlanyitási
nincs
minimum
4. Igénybevételi feltétel forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
5. Könyvelési díj
0 Ft
- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
6. Kedvezményes
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére
díjtételű
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlához éves díj nélkül
szolgáltatások
- 1 db Visa Business és MasterCard Silver Business bankkártya kibocsátása a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlához az éves díj 50%-áért
- Kedvezményes készpénzfelvétel a szolgáltatáscsomagba tartozó bármely bankkártyával, bármely belföldi ATM-ből - a kedvezmény az adott hónapban
végrehajtott, a könyvelés dátuma szerinti első 2 db ATM készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%)
- az alábbi két szolgáltatás közül egy választható a Flotta2 Szolgáltatáscsomagban:
- 1 db, elsőként nyitott, forinttól eltérő devizanemű pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen vagy
- PCBANKár normál verziójának igénybe vétele havidíj-mentesen
7. Kamatozás
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.
8. Csomagdíj
7 322 Ft/hó35 A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
9. Tranzakciós díjtételek Felhasználható forgalmi jutalék:
A felhasználható forgalmi jutalék kizárólag az egyedi forintfizetési megbízások vonatkozásában - az alábbiak szerint - kerül figyelembevételre:
- Forint eseti átutalás
ld. II. 2.3.
- Forint állandó átutalás
ld. II. 2.10.
- Forint csoportos beszedés
ld. II. 4.2.
A felhasználható forgalmi jutalék csak abban az esetben érvényesíthető a csomagdíjból, ha az adott hónapban a fenti egyedi forintfizetési
megbízásokból legalább 4 db teljesült.
Ha a tárgyhóban a Bank által a felszámított forgalmi jutalék összege
- nem éri el a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag havi díja és a felszámított (azaz felhasznált) forgalmi jutalék összege közti
különbözetet kell megfizetnie az Ügyfélnek
- meghaladja a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag havi díján felül az Ügyfél köteles megfizetni a felhasználható forgalmi
jutalék értéke és a felszámított forgalmi jutalék közötti különbözetet is.
Havonta 2 db, forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás teljesítése kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Havonta 2 db forint eseti átutalás teljesítése APEH (NAV) részére 36 a NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy a TeleBANKár ügyintézőn keresztüli
szolgáltatás igénybevételével kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
34

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
35
2017.05.31-ig akciós jelleggel a havi díjból felhasználható forgalmi jutalék 1000 Ft/hó a “Tranzakciós díjtételek”-ben meghatározott feltételek szerint.
36
A www.mkb.hu honlapon az átutalás befogadásának napján olvasható APEH (NAV) bankszámlaszámok vonatkozásában.
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I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

XII. 1x1 FLOTTA 2 Szolgáltatáscsomag
A Bank 2018.07.05-től a Flotta 2 Szolgáltatáscsomag értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatáscsomag a továbbiakban nem igényelhető.
Forint eseti átutalások:
9. Tranzakciós
díjtételek
az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- elektronikusan
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
nem az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,4696%, min. 701 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
0,0994%, min. 93 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
Az alábbi tranzakciós díjtételek az ügyfél összes bankszámlájára vonatkoznak:
Deviza eseti átutalások:
papír alapon
elektronikusan
az MKB-nál vezetett bankszámlára
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 65%-a37
nem az MKB-nál vezetett bankszámlára
ld. II.2.5.
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 65%-a37
SEPA megbízás esetén
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 80%-a37
Deviza jóváírások:
Konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
a II.1. pontban feltüntetett díj 65%-a37
SEPA konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
a II.1. pontban feltüntetett díj 65%-a37
Zsákos forint-beszállítás jóváírása
a III.4. pontban feltüntetett díj 50%-a37
A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
10. Igénylés vagy
Szerződést.
lemondás
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati
bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése
vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását
zárlati elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
11. Egyéb
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
rendelkezés
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.

37

A díjkedvezmény nem vonatkozik az adott díj, tranzakciós illeték befizetési kötelezettségre vonatkozó részére.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

XIII.
1x1 FLOTTA 2 Szolgáltatáscsomag Akció
Az akció a 2018. 07.05. előtt igényelt Flotta 2 szolgáltatáscsomag igénylése esetén, 2018. 07.05-től visszavonásig érvényes.
A szolgáltatáscsomag 2018. 07.05. után nem igényelhető.
38
Igénylés
2 200 Ft
Lemondás
2 200 Ft
Bankszámlanyitási
nincs
minimum
Igénybevételi
forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
feltétel
Könyvelési díj
0 Ft minden bankszámlára
- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
Kedvezményes
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére
díjtételű
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlához éves díj nélkül
szolgáltatások
- 1 db Visa Business és MasterCard Silver Business bankkártya kibocsátása a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlához az éves díj 50%-áért
- Kedvezményes készpénzfelvétel bármely bankkártyával, bármely belföldi ATM-ből - a kedvezmény az adott hónapban végrehajtott, a könyvelés dátuma
szerinti első 2 db ATM készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%)
- az alábbi két szolgáltatás közül egy választható a Flotta2 Szolgáltatáscsomagban:
- 1 db, elsőként nyitott, forinttól eltérő devizanemű pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen vagy
- PCBANKár normál verziójának igénybe vétele havidíj-mentesen
Kamatozás
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.
Csomagdíj
6 322 Ft/hó A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
Havonta 2 db, forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás teljesítése kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Tranzakciós
Havonta 2 db forint eseti átutalás teljesítése NAV elektronikus információs szolgáltatással vagy EFER átutalás a NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy
díjtételek
a TeleBANKár ügyintézőn keresztüli szolgáltatás igénybevételével kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Az alábbi tranzakciós díjtételek az ügyfél összes bankszámlájára vonatkoznak:
Forint eseti átutalások:
az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- elektronikusan
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
nem az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,4696%, min. 701 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
0,0994%, min. 93 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
Az alábbi tranzakciós díjtételek az ügyfél összes bankszámlájára vonatkoznak:
Deviza eseti átutalások:

38

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
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papír alapon
elektronikusan
az MKB-nál vezetett bankszámlára
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 65%-a39
nem az MKB-nál vezetett bankszámlára
ld. II.2.5.
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 65%-a39
SEPA megbízás esetén
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 80%-a39
Deviza jóváírások:
Konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
a II.1. pontban feltüntetett díj 65%-a39
SEPA konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
a II.1. pontban feltüntetett díj 65%-a39
Zsákos forint-beszállítás jóváírása
a III.4. pontban feltüntetett díj 50%-a39
A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
10. Igénylés vagy
Szerződést.
lemondás
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot. A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat
megszüntetését. A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a
Kisvállalati bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a
Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank
elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati elszámoláskor
végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel. Az igénybevételi feltétel nem teljesülése
esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
11.
Egyéb rendelkezés Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e
nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden bankszámlán érvényesíti.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.
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A díjkedvezmény nem vonatkozik az adott díj, tranzakciós illeték befizetési kötelezettségre vonatkozó részére.
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XIV. Átalánydíjas Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag
40

XV.

Átalánydíjas Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag

1. Igénylés
2. Lemondás
3. Bankszámlanyitási
minimum
4. Igénybevételi
feltétel

2 100 Ft

2 100 Ft

2 100 Ft

2 100 Ft

nincs

nincs

- forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
- elektronikus bankszámlavezetés
- KKV NetBANKár szolgáltatás, vagy NetBANKár Business szolgáltatás, vagy
PCBankár szolgáltatás light verzió vagy PCBankár szolgáltatás normál verzió
igénybevétele

- forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
- deviza pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
- elektronikus bankszámlavezetés
- KKV NetBANKár szolgáltatás, vagy NetBANKár Business szolgáltatás, vagy
PCBankár szolgáltatás normál verzió igénybevétele

5. Könyvelési díj
6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

0 Ft

0 Ft

- (az elsőnek nyitott) forint pénzforgalmi bankszámla havidíj-mentes vezetése
- valamennyi forint (eseti) átutalás az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi forint (eseti) átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással indított forint (eseti)
41
átutalás- kedvezményesen .
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele a szolgáltatás havi díj felszámítása
nélkül 1 felhasználó számára
- 1 db MasterCard Unembossed forint alapú nemzetközi bankkártya éves díj
felszámítása nélkül, vagy Mastercard Silver Business forint alapú nemzetközi
bankkártya az éves díj 50%-áért

- (az elsőnek nyitott) forint pénzforgalmi bankszámla havidíj-mentes vezetése
- a kiválasztott devizanemben elsőnek megnyitásra került deviza pénzforgalmi
bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
- valamennyi forint (eseti) átutalás az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi forint (eseti) átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással indított forint (eseti)
41
átutalás- kedvezményesen
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében
szereplő devizanemekben, az MKB Banknál vezetett bankszámlára, elektronikusan
és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében
szereplő devizanemekben, nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi deviza eseti átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
SEPA elektronikusan benyújtott megbízás esetén- kedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

40

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor - csomagváltási díjként - az új
csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
41
A www.mkb.hu honlapon az átutalás befogadásának napján olvasható APEH (NAV) bankszámlaszámok vonatkozásában.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

XIV. Átalánydíjas Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag
6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

XV. Átalánydíjas Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele a szolgáltatás havi díj felszámítása
nélkül 1 felhasználó számára
- 1 db MasterCard Unembossed forint alapú nemzetközi bankkártya éves díj
felszámítása nélkül, vagy Mastercard Silver Business forint alapú nemzetközi
bankkártya az éves díj 50%-áért

7. Kamatozás

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

8. Csomagdíj

A Szolgáltatáscsomag havi díja a havi terheléses számlaforgalom nagysága
alapján, sávozva kerül megállapításra.
Számlaforgalom /hónap
Szolgáltatáscsomag havi díja

A Szolgáltatáscsomag havi díja a havi terheléses számlaforgalom nagysága
alapján, sávozva kerül megállapításra.
Számlaforgalom/ hónap
Szolgáltatáscsomag havi díja

500 000 Ft alatt
7 500 Ft
500 000 – 999 999 Ft
11 000 Ft
1 000 000 – 4 999 999 Ft
14 500 Ft
5 000 000 – 9 999 999 Ft
21 000 Ft
10 000 000 – 19 999 999 Ft
31 500 Ft
20 000 000 – 34 999 999 Ft
49 500 Ft
35 000 000 – 49 999 999 Ft
66 000 Ft
A csomagdíjat a Bank minden megszolgált hónapot követő hónap 10-ig terheli az A csomagdíjat a Bank minden megszolgált hónapot követő hónap 10-ig terheli
az elsőnek nyitott forint pénzforgalmi bankszámlán.
elsőnek nyitott forint pénzforgalmi bankszámlán.
Amennyiben a havi számlaforgalom meghaladja az 50 000 000 Ft-ot, az 50 000 000 Amennyiben a havi számlaforgalom meghaladja az 50 000 000 Ft-ot, az
50 000 000 Ft feletti forgalomra, megkezdett millió forintonként 2 000 Ft kerül
Ft feletti forgalomra, megkezdett millió forintonként 1 800 Ft kerül felszámításra.
felszámításra.
500 000 Ft alatt
500 000 – 999 999 Ft
1 000 000 – 4 999 999 Ft
5 000 000 – 9 999 999 Ft
10 000 000 – 19 999 999 Ft
20 000 000 – 34 999 999 Ft
35 000 000 – 49 999 999 Ft

3 700 Ft
4 300 Ft
8 000 Ft
13 500 Ft
23 000 Ft
35 000 Ft
49 500 Ft
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I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

XIV. Átalánydíjas Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag

XV. Átalánydíjas Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag

9. A terheléses
forgalom
meghatározása

Terheléses forgalom az ügyfél összes (forint és deviza) bankszámlájának terheléses számlaforgalma, ide nem értve a saját számlák (sem bankszámlák, sem
értékpapír számlák, sem betétlekötéssel kapcsolatos pénzmozgások) közötti átvezetést.
A terhelési forgalom számításánál figyelembe vett tranzakciók: forint átutalási megbízás, állandó forint átutalási megbízás, csoportos forint átutalási csoportos
beszedési megbízás, postai kifizetési utalvány teljesítése, az Ügyfél számára a Bank által kibocsátott bankkártyával fizetési megbízás adása (készpénzfelvétel,
vagy vásárlás), vagy postai fizetés, eseti deviza átutalási megbízás a Bank által jegyzett vagy nem jegyzett devizában, állandó deviza átutalási megbízás,
pénztári készpénzkifizetés, a Bank által az Ügyfél megbízásából kibocsátott bankgarancia alapján a Bank fizetési kötelezettségének teljesítése a
kedvezményezett javára, beszedési megbízás (Nemzetközi inkasszók) teljesítése, Okmányos meghitelezések teljesítése.
A terheléses forgalom megállapításánál a deviza bankszámla terhére teljesített fizetési megbízásokat a Bank az alábbi árfolyamokon veszi figyelembe: a pénztári
készpénzkifizetés során a Bank aktuális pénztári eladási árfolyamát, minden egyéb fizetési megbízás teljesítése során a Bank aktuális kereskedelmi vételi, illetve
eladási árfolyamát.

10. Igénylés vagy
lemondás

A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést. A szolgáltatáscsomag igénybevételét a Bank az igénylés benyújtását követő 2 banki munkanapon belül biztosítja.
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot. A szolgáltatáscsomag lemondását a Bank a lemondás kezdeményezését követő 2. banki munkanapon belül biztosítja.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
Az Átalánydíjas Kisvállalati Forint/ Komplex Szolgáltatáscsomag igénylése esetén a bank a Szolgáltatáscsomag igénybevételétől a hóvégi zárlatig eltelt naptári
napok arányában, a naptári hónapban teljesített terhelési forgalom nagysága alapján számítja fel a csomagdíjat.
Az Átalánydíjas Kisvállalati Forint/ Komplex Szolgáltatáscsomagok lemondása esetén a Bank a lemondás kezdeményezésének napját követő 2. munkanapig
eltelt naptári napok arányában, a naptári hónapban teljesített terhelési forgalom alapján számítja fel a Szolgáltatáscsomag csomagdíját, mellyel a Bank a
szolgáltatáscsomag lemondását követő hónap 10-ig terheli meg az ügyfél számláját.
Szolgáltatáscsomag lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati bankszámlavezetésre érvényes
bankszámlavezetési díjat számítja fel.
Amennyiben elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az
igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását
zárlati elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.

11. Egyéb rendelkezés Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden bankszámlán érvényesíti.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.
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XVI. MKB ForrásPont Forint Szolgáltatáscsomag
42

XVII. MKB ForrásPont Komplex Szolgáltatáscsomag

1. Igénylés
2. Lemondás
3. Bankszámlanyitási
minimum
4. Igénybevételi
feltétel

2 100 Ft

2 100 Ft

2 100 Ft

2 100 Ft

nincs

nincs

- forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
- elektronikus bankszámlavezetés
- KKV NetBANKár szolgáltatás, vagy NetBANKár Business szolgáltatás, vagy
PCBankár szolgáltatás light verzió vagy PCBankár szolgáltatás normál verzió
igénybevétele
- MKB-MFB Pont státusz

- forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
- deviza pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
- elektronikus bankszámlavezetés
- KKV NetBANKár szolgáltatás, vagy NetBANKár Business szolgáltatás, vagy
PCBankár szolgáltatás normál verzió igénybevétele
- MKB-MFB Pont státusz

5. Könyvelési díj
6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

0 Ft
- (az elsőnek nyitott) forint pénzforgalmi bankszámla havidíj-mentes vezetése
- valamennyi forint (eseti) átutalás az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi forint (eseti) átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással indított forint (eseti)
43
átutalás- kedvezményesen .
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele a szolgáltatás havi díj felszámítása
nélkül 1 felhasználó számára
- 1 db MasterCard Unembossed forint alapú nemzetközi bankkártya éves díj
felszámítása nélkül, vagy Mastercard Silver Business forint alapú nemzetközi
bankkártya az éves díj 50%-áért

0

Ft

- (az elsőnek nyitott) forint pénzforgalmi bankszámla havidíj-mentes vezetése
- a kiválasztott devizanemben elsőnek megnyitásra került deviza pénzforgalmi
bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
- valamennyi forint (eseti) átutalás az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi forint (eseti) átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással indított forint (eseti)
43
átutalás- kedvezményesen
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében
szereplő devizanemekben, az MKB Banknál vezetett bankszámlára, elektronikusan
és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében
szereplő devizanemekben, nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi deviza eseti átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
SEPA elektronikusan benyújtott megbízás esetén- kedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

42

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor - csomagváltási díjként - az új
csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
43
A www.mkb.hu honlapon az átutalás befogadásának napján olvasható APEH (NAV) bankszámlaszámok vonatkozásában.

24

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

XVI. MKB ForrásPont Forint Szolgáltatáscsomag
6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások
7. Kamatozás
8. Csomagdíj

XVII. MKB ForrásPont Komplex Szolgáltatáscsomag
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele a szolgáltatás havi díj felszámítása
nélkül 1 felhasználó számára
- 1 db MasterCard Unembossed forint alapú nemzetközi bankkártya éves díj
felszámítása nélkül, vagy Mastercard Silver Business forint alapú nemzetközi
bankkártya az éves díj 50%-áért

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.
A Szolgáltatáscsomag havi díja a havi terheléses számlaforgalom nagysága alapján, sávozva kerül megállapításra.
A csomagdíjat a Bank minden megszolgált hónapot követő hónap 10-ig terheli az elsőnek nyitott forint pénzforgalmi bankszámlán.
MKB ForrásPont Forint Szolgáltatáscsomag
Számlaforgalom /hónap

Szolgáltatáscsomag havi díja

500 000 Ft alatt
500 000 – 999 999 Ft
1 000 000 – 4 999 999 Ft
5 000 000 – 9 999 999 Ft
10 000 000 – 19 999 999 Ft
20 000 000 – 34 999 999 Ft
35 000 000 – 49 999 999 Ft

3 700 Ft
4 300 Ft
8 000 Ft
13 500 Ft
23 000 Ft
35 000 Ft
49 500 Ft
Amennyiben
a
havi
számlaforgalom
meghaladja
az 50 000 000 Ft-ot, az
50 000 000
Ft
feletti
forgalomra, megkezdett millió
forintonként 1 800 Ft kerül
felszámításra

Szolgáltatáscsomag havi díja
az első évben
3700 Ft
4 300 Ft
6 000 Ft
10 125 Ft
17 250 Ft
26 250 Ft
37 125 Ft
Amennyiben
a
havi
számlaforgalom
meghaladja
az 50 M Ft-ot, az 50 M Ft
feletti forgalomra, megkezdett
millió forintonként 1 350 Ft
kerül felszámításra

MKB ForrásPont Komplex Szolgáltatáscsomag
Szolgáltatáscsomag havi díja
7 500 Ft
11 000 Ft
14 500 Ft
21 000 Ft
31 500 Ft
49 500 Ft
66 000 Ft
Amennyiben
a
havi
számlaforgalom meghaladja az
50 000 000 Ft-ot, az 50 000 000
Ft feletti forgalomra, megkezdett
millió forintonként 2 000 Ft kerül
felszámításra.

Szolgáltatáscsomag havi díja az
első évben
7 500 Ft
11 000 Ft
10 875 Ft
15 750 Ft
23 625 Ft
37 125 Ft
49 500 Ft
Amennyiben
a
havi
számlaforgalom meghaladja az
50 M Ft-ot, az 50 M Ft feletti
forgalomra, megkezdett millió
forintonként 1 500 Ft kerül
felszámításra.

A csomagdíjból 1 éven keresztül, 1M Ft fölötti forgalom esetén 25% kedvezményt nyújtunk az MFB Pont ügyfelek részére.
9. Kedvezmény az
MFB Pont ügyfelek
részére
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XVI. MKB ForrásPont Forint Szolgáltatáscsomag

XVII. MKB ForrásPont Komplex Szolgáltatáscsomag

10. A terheléses
forgalom
meghatározása

Terheléses forgalom az ügyfél összes (forint és deviza) bankszámlájának terheléses számlaforgalma, ide nem értve a saját számlák (sem bankszámlák, sem
értékpapír számlák, sem betétlekötéssel kapcsolatos pénzmozgások) közötti átvezetést.
A terhelési forgalom számításánál figyelembe vett tranzakciók: forint átutalási megbízás, állandó forint átutalási megbízás, csoportos forint átutalási csoportos
beszedési megbízás, postai kifizetési utalvány teljesítése, az Ügyfél számára a Bank által kibocsátott bankkártyával fizetési megbízás adása (készpénzfelvétel,
vagy vásárlás), vagy postai fizetés, eseti deviza átutalási megbízás a Bank által jegyzett vagy nem jegyzett devizában, állandó deviza átutalási megbízás,
pénztári készpénzkifizetés, a Bank által az Ügyfél megbízásából kibocsátott bankgarancia alapján a Bank fizetési kötelezettségének teljesítése a
kedvezményezett javára, beszedési megbízás (Nemzetközi inkasszók) teljesítése, Okmányos meghitelezések teljesítése.
A terheléses forgalom megállapításánál a deviza bankszámla terhére teljesített fizetési megbízásokat a Bank az alábbi árfolyamokon veszi figyelembe: a pénztári
készpénzkifizetés során a Bank aktuális pénztári eladási árfolyamát, minden egyéb fizetési megbízás teljesítése során a Bank aktuális kereskedelmi vételi, illetve
eladási árfolyamát.

11. Igénylés vagy
lemondás

A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést. A szolgáltatáscsomag igénybevételét a Bank az igénylés benyújtását követő 2 banki munkanapon belül biztosítja.
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot. A szolgáltatáscsomag lemondását a Bank a lemondás kezdeményezését követő 2. banki munkanapon belül biztosítja.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
Az Átalánydíjas Kisvállalati Forint/ Komplex Szolgáltatáscsomag igénylése esetén a bank a Szolgáltatáscsomag igénybevételétől a hóvégi zárlatig eltelt naptári
napok arányában, a naptári hónapban teljesített terhelési forgalom nagysága alapján számítja fel a csomagdíjat.
Az Átalánydíjas Kisvállalati Forint/ Komplex Szolgáltatáscsomagok lemondása esetén a Bank a lemondás kezdeményezésének napját követő 2. munkanapig
eltelt naptári napok arányában, a naptári hónapban teljesített terhelési forgalom alapján számítja fel a Szolgáltatáscsomag csomagdíját, mellyel a Bank a
szolgáltatáscsomag lemondását követő hónap 10-ig terheli meg az ügyfél számláját.
Szolgáltatáscsomag lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati bankszámlavezetésre érvényes
bankszámlavezetési díjat számítja fel.
Amennyiben elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az
igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását
zárlati elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.

12. Egyéb
rendelkezés

Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden bankszámlán érvényesíti.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

XVIII.

Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag

XIX.

Fix Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag

A Bank 2016.11.02-ától a Fix Kisvállalati Forint és Fix Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomagok értékesítését felfüggeszti, a
szolgáltatáscsomagok a továbbiakban nem igényelhetőek.
44

1. Igénylés
2. Lemondás
3. Bankszámlanyitási
minimum
4. Igénybevételi
feltétel

2 100 Ft

2 100 Ft

2 100 Ft

2 100 Ft

nincs

nincs

- maximum 500 millió forint éves árbevétellel rendelkező vállalkozás
- forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
- elektronikus bankszámlavezetés
- KKV NetBANKár szolgáltatás, vagy NetBANKár Business szolgáltatás, vagy
PCBankár szolgáltatás light verzió vagy PCBankár szolgáltatás normál verzió
igénybevétele

- maximum 500 millió forint éves árbevétellel rendelkező vállalkozás
- forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
- deviza pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
- elektronikus bankszámlavezetés
- KKV NetBANKár szolgáltatás, vagy NetBANKár Business szolgáltatás, vagy
PCBankár szolgáltatás normál verzió igénybevétele

5. Könyvelési díj
6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

0 Ft

0 Ft

- (az elsőnek nyitott) forint pénzforgalmi bankszámla havidíj-mentes vezetése
- valamennyi forint (eseti) átutalás az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi forint (eseti) átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással indított forint (eseti)
45
átutalás- kedvezményesen .
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele a szolgáltatás havi díj felszámítása
nélkül 1 felhasználó számára
- 1 db MasterCard Unembossed forint alapú nemzetközi bankkártya éves díj
felszámítása nélkül, vagy Mastercard Silver Business forint alapú nemzetközi
bankkártya az éves díj 50%-áért

- (az elsőnek nyitott) forint pénzforgalmi bankszámla havidíj-mentes vezetése
- a kiválasztott devizanemben elsőnek megnyitásra került deviza pénzforgalmi
bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
- valamennyi forint (eseti) átutalás az MKB Banknál vezetett bankszámlára, elektronikusan
és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás esetén- kedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi forint (eseti) átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára,
elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás eseténkedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással indított forint (eseti)
45
átutalás- kedvezményesen
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében
szereplő devizanemekben, az MKB Banknál vezetett bankszámlára, elektronikusan és
MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás esetén- kedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében
szereplő devizanemekben, nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára, elektronikusan
és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás esetén- kedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- valamennyi deviza eseti átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára, SEPA
elektronikusan benyújtott megbízás esetén- kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft +
(0,3% max. 6 000 Ft)

.
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Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor - csomagváltási díjként - az új
csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
45
A www.mkb.hu honlapon az átutalás befogadásának napján olvasható APEH (NAV) bankszámlaszámok vonatkozásában.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

XVIII.Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag

XIX. Fix Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag

A Bank 2016.11.02-ától a Fix Kisvállalati Forint és Fix Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomagok értékesítését felfüggeszti, a
szolgáltatáscsomagok a továbbiakban nem igényelhetőek.
6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele a szolgáltatás havi díj felszámítása
nélkül 1 felhasználó számára
- 1 db MasterCard Unembossed forint alapú nemzetközi bankkártya éves díj
felszámítása nélkül, vagy Mastercard Silver Business forint alapú nemzetközi
bankkártya az éves díj 50%-áért

7. Kamatozás

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

8. Csomagdíj

A Szolgáltatáscsomag havi díja a havi terheléses számlaforgalom nagysága
alapján, sávozva kerül megállapításra.
Számlaforgalom /hónap
Szolgáltatáscsomag havi díja

A Szolgáltatáscsomag havi díja a havi terheléses számlaforgalom nagysága
alapján, sávozva kerül megállapításra.
Számlaforgalom/ hónap
Szolgáltatáscsomag havi díja

500 e Ft alatt
500e - 1 M Ft
1 - 5 M Ft
5 - 10 M Ft
10 - 25 M Ft
25 - 50 M Ft

3 529 Ft
4 028 Ft
6 027 Ft
9 025 Ft
15 022 Ft
30 014 Ft

500 e Ft alatt
5 020 Ft
500e - 1 M Ft
6 019 Ft
1 - 5 M Ft
9 018 Ft
5 - 10 M Ft
13 015 Ft
10 - 25 M Ft
21 012 Ft
25 - 50 M Ft
41 001 Ft
A csomagdíjat a Bank minden megszolgált hónapot követő hónap 10-ig terheli az A csomagdíjat a Bank minden megszolgált hónapot követő hónap 10-ig terheli
elsőnek nyitott forint pénzforgalmi bankszámlán.
az elsőnek nyitott forint pénzforgalmi bankszámlán.
Amennyiben a havi számlaforgalom meghaladja az 50 M Ft-ot, az 50 M Ft feletti Amennyiben a havi számlaforgalom meghaladja az 50 M Ft-ot, az 50 M Ft feletti
forgalomra, megkezdett millió forintonként 1 350 Ft kerül felszámításra.
forgalomra, megkezdett millió forintonként 1 400 Ft kerül felszámításra.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

XVIII.Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag

9.

A terheléses
forgalom
meghatározása

10. Igénylés vagy
lemondás

11. Egyéb
rendelkezés

XIX. Fix Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag

A Bank 2016.11.02-ától a Fix Kisvállalati Forint és Fix Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomagok értékesítését felfüggeszti, a
szolgáltatáscsomagok a továbbiakban nem igényelhetőek.
Terheléses forgalom az ügyfél összes (forint és deviza) bankszámlájának terheléses számlaforgalma, ide nem értve a saját számlák (sem bankszámlák, sem
értékpapír számlák, sem betétlekötéssel kapcsolatos pénzmozgások) közötti átvezetést.
A terhelési forgalom számításánál figyelembe vett tranzakciók: forint átutalási megbízás, állandó forint átutalási megbízás, csoportos forint átutalási csoportos
beszedési megbízás, postai kifizetési utalvány teljesítése, az Ügyfél számára a Bank által kibocsátott bankkártyával fizetési megbízás adása (készpénzfelvétel,
vagy vásárlás), vagy postai fizetés, eseti deviza átutalási megbízás a Bank által jegyzett vagy nem jegyzett devizában, állandó deviza átutalási megbízás,
pénztári készpénzkifizetés, a Bank által az Ügyfél megbízásából kibocsátott bankgarancia alapján a Bank fizetési kötelezettségének teljesítése a
kedvezményezett javára, beszedési megbízás (Nemzetközi inkasszók) teljesítése, Okmányos meghitelezések teljesítése.
A terheléses forgalom megállapításánál a deviza bankszámla terhére teljesített fizetési megbízásokat a Bank az alábbi árfolyamokon veszi figyelembe: a pénztári
készpénzkifizetés során a Bank aktuális pénztári eladási árfolyamát, minden egyéb fizetési megbízás teljesítése során a Bank aktuális kereskedelmi vételi, illetve
eladási árfolyamát.
A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést. A szolgáltatáscsomag igénybevételét a Bank az igénylés benyújtását követő 2 banki munkanapon belül biztosítja.
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot. A szolgáltatáscsomag lemondását a Bank a lemondás kezdeményezését követő 2. banki munkanapon belül biztosítja.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Fix Kisvállalati Forint/ Komplex Szolgáltatáscsomag igénylése esetén a bank a Szolgáltatáscsomag igénybevételétől a hóvégi zárlatig eltelt naptári napok
arányában, a naptári hónapban teljesített terhelési forgalom nagysága alapján számítja fel a csomagdíjat.
A Fix Kisvállalati Forint/ Komplex Szolgáltatáscsomagok lemondása esetén a Bank a lemondás kezdeményezésének napját követő 2. munkanapig eltelt naptári
napok arányában, a naptári hónapban teljesített terhelési forgalom alapján számítja fel a Szolgáltatáscsomag csomagdíját, mellyel a Bank a szolgáltatáscsomag
lemondását követő hónap 10-ig terheli meg az ügyfél számláját.
Szolgáltatáscsomag lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati bankszámlavezetésre érvényes
bankszámlavezetési díjat számítja fel.
Amennyiben elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az
igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását
zárlati elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
A PCBankár light verzió vagy PCBankár normál havi díjának kedvezményes terhelése a Szolgáltatáscsomag igénylésének hónapjában a hónap utolsó
munkanapján, ezt követően a zárlati elszámolással együtt történik.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden bankszámlán érvényesíti.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.
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Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

XX.

1x1 NOVA Szolgáltatáscsomag

XXI.

1x1 MIKRO Szolgáltatáscsomag

A Bank 2017.02.06-ától az 1x1 NOVA és az 1x1 MIKRO Szolgáltatáscsomagok értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatáscsomagok a továbbiakban nem igényelhetőek.
1. Igénylés

46

2 200 Ft

2 200 Ft

2. Lemondás
3. Bankszámlanyitási
minimum
4. Igénybevételi
feltétel
5. Könyvelési díj

2 200 Ft

2 200 Ft

nincs

nincs

forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál

forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál

0 Ft

54 Ft

6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj
mentesen
mentesen
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó - 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása a szolgáltatás
részére
csomagba tartozó bankszámlához éves díj nélkül
1
db
MasterCard
Unembossed
bankkártya
kibocsátása
a
szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlához éves díj nélkül
- 1 db Visa Business és MasterCard Silver Business bankkártya kibocsátása a
szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlához az éves díj 50%-áért

7. Kamatozás

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

8. Csomagdíj

5 332 Ft/hó, amelyből felhasználható forgalmi jutalék 1000 Ft/hó.
A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

4 996 Ft/hó
A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

9. Tranzakciós
díjtételek

Felhasználható forgalmi jutalék:
A felhasználható forgalmi jutalék kizárólag az egyedi forintfizetési megbízások
vonatkozásában - az alábbiak szerint - kerül figyelembevételre:
 Forint eseti átutalás ld. II. 2.3.
 Forint állandó átutalás ld. II. 2.10.
 Forint csoportos beszedés
ld. II. 4.2.

Átutalások:
 havonta az első 3 darab forint átutalási megbízás
0,2294%, min. 346 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
 a 4. megbízástól alkalmazott jutalék
0,4694%, min. 701 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)

A felhasználható forgalmi jutalék csak abban az esetben érvényesíthető a
csomagdíjból, ha az adott hónapban a fenti egyedi forintfizetési megbízásokból
legalább 4 db teljesült.

A fenti jutalékok értékesítési/igénybevételi csatornától függetlenül; mind az
MKB Banknál vezetett, mind a nem az MKB Banknál vezetett forint alapú
bankszámlára történő átutalás esetében felszámításra kerülnek a
szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán.
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Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
30

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére
I.1. Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2018. július 5-től

9. Tranzakciós
díjtételek

10. Igénylés vagy
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11. Egyéb
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Ha a tárgyhóban a Bank által a felszámított forgalmi jutalék összege
- nem éri el a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag havi
díja és a felszámított (azaz felhasznált) forgalmi jutalék összege közti
különbözetet kell megfizetnie az Ügyfélnek
- meghaladja a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag
havi díján felül az Ügyfél köteles megfizetni a felhasználható forgalmi
jutalék értéke és a felszámított forgalmi jutalék közötti különbözetet is.

A havi első 3 darab forint átutalási megbízási tranzakciók darabszámába
beszámításra kerül az Ügyfél pénzforgalmi bankszámlái közötti forint eseti
átutalás, mely tranzakcióért nem számít fel a Bank forgalmi jutalékot (kivétel a
kártyafedezeti bankszámlák automatikus feltöltése során alkalmazott
tranzakciók, ld. XVII. 5.).

Havonta 2 db, forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás
teljesítése kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft.)
Havonta 2 db forint eseti átutalás teljesítése APEH (NAV) részére 47 a
NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy a TeleBANKár ügyintézőn keresztüli
szolgáltatás igénybevételével, kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft +
(0,3% max. 6 000 Ft.)
A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést.
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati
bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése
vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati
elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.

A www.mkb.hu honlapon az átutalás befogadásának napján olvasható APEH (NAV) bankszámlaszámok vonatkozásában.
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XXII.

1x1 NOVA Szolgáltatáscsomag Akció

XXIII.

1x1 MIKRO Szolgáltatáscsomag Akció

Az akció a 2018. 07.05. előtt igényelt NOVA és MIKRO szolgáltatáscsomagok igénylése esetén, 2018. 07.05-től visszavonásig érvényes.
A szolgáltatáscsomag 2018. 07.05. után nem igényelhető.
1.

Igénylés

48

Lemondás
Bankszámlanyitási
minimum
4.
Igénybevételi
feltétel
5.
Könyvelési díj
2.
3.

2 200 Ft

2 200 Ft

2 200 Ft

2 200 Ft

nincs

nincs

forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál

forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál

0 Ft

54 Ft

- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíjKedvezményes
mentesen
díjtételű szolgáltatások
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1
felhasználó részére
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása bármely
bankszámlához éves díj nélkül
- 1 db Visa Business és MasterCard Silver Business bankkártya kibocsátása
bármely bankszámlához az éves díj 50%-áért
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek
7.
Kamatozás
részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

6.

8.
9.

Csomagdíj
Tranzakciós
díjtételek

- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj
mentesen
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása bármely
bankszámlához éves díj nélkül

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek
részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

4 332 Ft/hó
A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

4 996 Ft/hó
A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

Havonta 2 db, forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás
teljesítése kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000
Ft.)
Havonta 2 db forint eseti átutalás teljesítése a NetBANKár, és/vagy a
PCBankár és/vagy a TeleBANKár ügyintézőn keresztüli szolgáltatás
igénybevételével, kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max.
6 000 Ft.)

Forint átutalások:
346 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
A fenti jutalékok értékesítési/igénybevételi csatornától függetlenül; mind az
MKB Banknál vezetett, mind a nem az MKB Banknál vezetett forint alapú
bankszámlára történő átutalás esetében felszámításra kerülnek.

48

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
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XXII.

1x1 NOVA Szolgáltatáscsomag Akció

XXIII.

1x1 MIKRO Szolgáltatáscsomag Akció

Az akció a 2018. 07.05. előtt igényelt NOVA és MIKRO szolgáltatáscsomagok igénylése esetén, 2018. 07.05-től visszavonásig érvényes.
A szolgáltatáscsomag 2018. 07.05. után nem igényelhető.
Igénylés vagy A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést.
lemondás
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati
bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése
vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati
elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
11.
Egyéb
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
rendelkezés
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket minden bankszámlán érvényesíti.
A Bank a tárgyhónapot megelőző hónap 20-tól tárgyhónap 19-ig terjedő időszakot tekinti tárgyhónapnak.

10.
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XXIV.

1x1 ELEKTRONIKUS Szolgáltatáscsomag

A Bank 2017.02.06-ától a szolgáltatáscsomag értékesítését felfüggeszti, az 1x1 Elektronikus Szolgáltatáscsomag a továbbiakban nem igényelhető.
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2 200 Ft
1. Igénylés
2 200 Ft
2. Lemondás
3. Bankszámlanyitási
nincs
minimum
4. Igénybevételi
forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
feltétel
5. Könyvelési díj
0 Ft
6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj mentesen
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére
- MobilBANKár szolgáltatás 1 telefonszámhoz havidíj-mentesen.
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlához éves díj nélkül
- Kedvezményes készpénzfelvétel a szolgáltatáscsomagba tartozó bármely bankkártyával, bármely belföldi ATM-ből. A kedvezmény az adott hónapban
végrehajtott, a könyvelés dátuma szerinti első 2 db ATM készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%)
- számlakivonat postázása havonta egy alkalommal díjmentesen

7. Kamatozás
8. Csomagdíj

A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.

9. Tranzakciós
díjtételek

Felhasználható forgalmi jutalék:
A felhasználható forgalmi jutalék kizárólag az egyedi forintfizetési megbízások vonatkozásában - az alábbiak szerint - kerül figyelembevételre:
- Forint eseti átutalás
ld. II. 2.3.
- Forint állandó átutalás
ld. II. 2.10.
- Forint csoportos beszedés
ld. II. 4.2.
A felhasználható forgalmi jutalék csak abban az esetben érvényesíthető a csomagdíjból, ha az adott hónapban a fenti egyedi forintfizetési megbízásokból legalább 2 db
teljesült.
Ha a tárgyhóban a Bank által a felszámított forgalmi jutalék összege
- nem éri el a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag havi díja és a felszámított (azaz felhasznált) forgalmi jutalék összege közti különbözetet kell
megfizetnie az Ügyfélnek
- meghaladja a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag havi díján felül az Ügyfél köteles megfizetni a felhasználható forgalmi jutalék értéke és a
felszámított forgalmi jutalék közötti különbözetet is.
Havonta 1 db, forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás teljesítése kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
50
Havonta 1 db forint eseti átutalás teljesítése APEH (NAV) részére a NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy a TeleBANKár ügyintézőn keresztüli szolgáltatás
igénybevételével, kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

3 357 Ft/hó, amelyből felhasználható forgalmi jutalék 200 Ft/hó.
A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

49

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
50
A www.mkb.hu honlapon az átutalás befogadásának napján olvasható APEH (NAV) bankszámlaszámok vonatkozásában.
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XXIV. 1x1 ELEKTRONIKUS Szolgáltatáscsomag
A Bank 2017.02.06-ától a szolgáltatáscsomag értékesítését felfüggeszti, az 1x1 Elektronikus Szolgáltatáscsomag a továbbiakban nem igényelhető.
9.Tranzakciós
díjtételek

Forint eseti átutalások:
az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,48%, min. 730 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
0,07%, min. 100 Ft, max. 165 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
nem az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,4696%, min. 701 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
0,0994%, min. 93 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
Az Elektronikus Szolgáltatáscsomag keretében nyitott pénzforgalmi bankszámláról forint pénztári készpénzkifizetés: 0,43%, min. 640 Ft + (0,6%)

10. Igénylés vagy
lemondás

11. Egyéb
rendelkezés

A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést.
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati
bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése
vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati
elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.
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XXV.
1x1 FLOTTA Szolgáltatáscsomag
A Bank 2017.02.06-ától a szolgáltatáscsomag értékesítését felfüggeszti, az 1x1 Flotta Szolgáltatáscsomag a továbbiakban nem igényelhető.
51

1. Igénylés
2. Lemondás
3. Bankszámlanyitási
minimum
4. Igénybevételi
feltétel
5. Könyvelési díj
6. Kedvezményes
díjtételű
szolgáltatások

7. Kamatozás
8. Csomagdíj
9. Tranzakciós
díjtételek

2 200 Ft
2 200 Ft
nincs
forint pénzforgalmi bankszámla az MKB Banknál
0 Ft
- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen
- KKV NetBANKár SMS csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya kibocsátása a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlához éves díj nélkül
- 1 db Visa Business és MasterCard Silver Business bankkártya kibocsátása a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlához az éves díj 50%-áért
- Kedvezményes készpénzfelvétel a szolgáltatáscsomagba tartozó bármely bankkártyával, bármely belföldi ATM-ből - a kedvezmény az adott hónapban
végrehajtott, a könyvelés dátuma szerinti első 2 db ATM készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%)
- az alábbi két szolgáltatás közül egy választható a Flotta Szolgáltatáscsomagban:
- 1 db, elsőként nyitott, forinttól eltérő devizanemű pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése havidíj-mentesen vagy
- PCBANKár normál verziójának igénybe vétele havidíj-mentesen
A Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére II. Betéti termékek (V3) fejezetében foglaltak szerint.
7 322 Ft/hó, amelyből felhasználható forgalmi jutalék 1 000 Ft/hó. A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
Felhasználható forgalmi jutalék:
A felhasználható forgalmi jutalék kizárólag az egyedi forintfizetési megbízások vonatkozásában - az alábbiak szerint - kerül figyelembevételre:
- Forint eseti átutalás
ld. II. 2.3.
- Forint állandó átutalás
ld. II. 2.10.
- Forint csoportos beszedés
ld. II. 4.2.
A felhasználható forgalmi jutalék csak abban az esetben érvényesíthető a csomagdíjból, ha az adott hónapban a fenti egyedi forintfizetési megbízásokból
legalább 4 db teljesült.
Ha a tárgyhóban a Bank által a felszámított forgalmi jutalék összege
- nem éri el a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag havi díja és a felszámított (azaz felhasznált) forgalmi jutalék összege közti
különbözetet kell megfizetnie az Ügyfélnek
- meghaladja a felhasználható forgalmi jutalék összegét, akkor a csomag havi díján felül az Ügyfél köteles megfizetni a felhasználható forgalmi
jutalék értéke és a felszámított forgalmi jutalék közötti különbözetet is.
Havonta 2 db, forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás teljesítése kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Havonta 2 db forint eseti átutalás teljesítése APEH (NAV) részére 52 a NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy a TeleBANKár ügyintézőn keresztüli
szolgáltatás igénybevételével kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

51

Az igénylési díjat szolgáltatáscsomag igénylésekor, a lemondási díjat pedig a szolgáltatáscsomag megszüntetésekor számítja fel a Bank. Egyik szolgáltatáscsomagról a másik szolgáltatáscsomagra váltáskor csomagváltási díjként - az új csomag igénylésére a Bank felszámítja az igénylési díjat, de ebben az esetben a korábbi szolgáltatáscsomagról való lemondásért a Bank nem számítja fel a lemondási díjat.
52
A www.mkb.hu honlapon az átutalás befogadásának napján olvasható APEH (NAV) bankszámlaszámok vonatkozásában.
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9.

XXV. 1x1 FLOTTA Szolgáltatáscsomag
A Bank 2017.02.06-ától a szolgáltatáscsomag értékesítését felfüggeszti, az 1x1 Flotta Szolgáltatáscsomag a továbbiakban nem igényelhető.
Forint eseti átutalások:
Tranzakciós
díjtételek
az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- elektronikusan
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
nem az MKB-nál vezetett forint bankszámlára
- papír alapon
0,4696%, min. 701 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
- elektronikusan
0,0994%, min. 93 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)
Az alábbi tranzakciós díjtételek az ügyfél összes bankszámlájára vonatkoznak:
Deviza eseti átutalások:
papír alapon
elektronikusan
az MKB-nál vezetett bankszámlára
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 65%-a53
nem az MKB-nál vezetett bankszámlára
ld. II.2.5.
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 65%-a53
SEPA megbízás esetén
a II.2.5. pontban feltüntetett díj 80%-a53
Deviza jóváírások:
Konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
a II.1. pontban feltüntetett díj 65%-a53
SEPA konverzió nélküli devizaösszegek jóváírása
a II.1. pontban feltüntetett díj 65%-a53
Zsákos forint-beszállítás jóváírása
a III.4. pontban feltüntetett díj 50%-a53

10. Igénylés vagy
lemondás

A szolgáltatáscsomag igénylési díj nem kerül felszámításra amennyiben az ügyfél a szolgáltatáscsomag igénylésekor köt a Bankkal Pénzügyi Szolgáltatói
Szerződést.
Szolgáltatáscsomag lemondás díjat a Bank akkor számít fel, ha az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatáscsomagot felmondja és nem igényel új
szolgáltatáscsomagot.
A Bank nem számít fel szolgáltatáscsomag lemondási díjat, ha az ügyfél a lemondással egyidejűleg kezdeményezi a Bankkapcsolat megszüntetését.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a Kisvállalati
bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat számítja fel. Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése
vagy lemondása, az addig gyűjtött látra szóló, betéti- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a bankszámlakivonati díj, továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását
zárlati elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén a Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására.
11. Egyéb rendelkezés Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített
szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
A Bank a szolgáltatáscsomagban nyújtott kedvezményeket kizárólag a szolgáltatáscsomagba tartozó bankszámlán érvényesíti. A szolgáltatáscsomagba tartozó
bankszámla mindig az ügyfél elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámlája.

53

A díjkedvezmény nem vonatkozik az adott díj, tranzakciós illeték befizetési kötelezettségre vonatkozó részére.
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XXVI. Telefonos és elektronikus szolgáltatások
1. TeleBANKár szolgáltatás
Belépési díj
TeleBANKár szolgáltatás havi díja
2. NetBANKár szolgáltatás
Belépési díj
Havi díj

ingyenes
ingyenes
ingyenes

(A havi díj a szolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt is fizetendő.)

545 Ft/felhasználó

- KKV SMS csomag
SMS aláírási jelszó díja
Az SMS-ben kiküldött jelszó a kiküldéstől számítva 10 percig érvényes.

3.

SMS értesítés sikeres NetBANKár belépésről
PCBankár szolgáltatás
Havi díj
- light verzió
- normál verzió
Szerződéskötési díj
PCBankár SMS hitelesítés szolgáltatás

ingyenes

Az SMS-ben kiküldött jelszó a kiküldéstől számítva 10 percig érvényes.

4.

5.

ingyenes

PCBankár STP szolgáltatás
Havi díj
Szerződéskötési díj
NetBANKár Business szolgáltatás
Havi díj

3 275 Ft
3 700 Ft
16 900 Ft
28 Ft / a Bank által küldött SMS
54
üzenet
3 700 Ft
16 900 Ft

(A havi díj a szolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt is fizetendő.)

- havi díj
- havi díj meglévő PCBankár szerződés esetén
SMS aláírási jelszó díja

1 690 Ft
565 Ft

Az SMS-ben kiküldött jelszó a kiküldéstől számítva 10 percig érvényes.

6.

SMS értesítés sikeres NetBANKár Business belépésről
Szerződéskötési díj
- szerződéskötési díj
- szerződéskötési díj meglévő PCBankár
szerződés esetén
MobilBANKár (SMS szolgáltatás)
Havi díj
(A havi díj a szolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt is fizetendő.)

ingyenes
ingyenes
8 175 Ft
ingyenes

280 Ft/telefonszám

SMS-díj
A bankkártya műveletekhez, valamint a hiteltörlesztés esedékességéhez
kapcsolódó üzenetek díjmentesek.

28 Ft/SMS

Szolgáltatás igénybevételének felfüggesztése
Felfüggesztett szolgáltatás aktiválása

ingyenes
2 270 Ft

XXVII. Bankkártya használat
1. Bankkártya típusok
- MasterCard Unembossed forint és euró alapú nemzetközi bankkártya
- VISA Business forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák
- Mastercard Silver Business forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák
- VISA Business Gold forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák
- VISA Internet forint alapú nemzetközi bankkártya
- Széchenyi Kártya (MasterCard Standard forint alapú bankkártya)
- Agrár Széchenyi Kártya (MasterCard Standard forint alapú bankkártya)

54

A szolgáltatás díját a Bank határozatlan ideig elengedi.
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2. A fedezeti számlán elhelyezendő
legkisebb összeg
3. Standard költési limitek
Napi limit (HUF)
- vásárlás
- készpénzfelvétel

MC Business Unembossed

VISA Business és
MC Silver Business

nincs

nincs

száma
5
3

összege
500 000
300 000

száma
8
3

összege
1 000 000
200 000

4. Egyszeri és éves díjak
Óvadék összege
egyedi elbírálás alapján
egyedi elbírálás alapján
Éves díj bankkártyánként
- forint alapú bankszámlához kapcsolódó
4 350 Ft
17 100 Ft
- deviza alapú bankszámlához kapcsolódó
18,6 EUR
17 100 Ft
5. Egyéb díjak
Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja
8 190 Ft
8 190 Ft
55
Bankkártya bankfiókban történő átvétele
1 090 Ft
1 090 Ft
A bankkártya letiltásának díja
ingyenes
ingyenes
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík/chip hibája esetén
ingyenes
ingyenes
- kártyaletiltás esetén
ingyenes
ingyenes
- egyéb esetben
1 630 Ft
4 360 Ft
- sürgősségi kártyapótlás külföldön
270 EUR
Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja
190 EUR + (0,6%)
190 EUR + (0,6%)
Sürgősségi szolgáltatás elutasítása, illetve
54 EUR
54 EUR
visszavonása
Bankkártya bizonylat beszerzésének díja
8 190 Ft
8 190 Ft
6. Forgalmi jutalékok és költségek
Készpénzfelvétel
- MKB Bank bankfiókban
III.2. szerint
III.2. szerint
- egyéb belföldi bankfiókban ill. postán
0,33%, min. 1 250 Ft + (0,6%) 0,33%, min. 1 250 Ft + (0,6%)
- külföldi bankfiókban
1,09% + 6,5 EUR + (0,6%)
1,09% + 6,5 EUR + (0,6%)
- MKB Bank ATM-ből
225 Ft + (0,6%)
225 Ft + (0,6%)
- idegen ATM-ből
515 Ft + (0,6%)
515 Ft + (0,6%)
- külföldi ATM-ből
8,7 EUR + (0,6%)
8,7 EUR + (0,6%)
Postán végzett kártyás tranzakciók
0,33%, min. 1 250 Ft + (0,6%) 0,33%, min. 1 250 Ft + (0,6%)
Vásárlás
0 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)*
0 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)*
7. A kártya lejárati ideje
3 év
3 év
8. Külföldi utazási (betegség,- baleset,- és poggyász) biztosítás
Európa csomag
opcionális, éves díja 3 000 Ft
Prémium csomag
opcionális, éves díja 3 600 Ft
(Európa csomag kiegészítése)
56
Világ csomag
beépített , ingyenes
Prémium csomag
opcionális, éves díja 3 600 Ft
(Világ csomag kiegészítése)
* A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó esetleges újabb
jogszabályváltozásig - nem alkalmazza.

55
56

Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. Visszavonásig nem kerül felszámításra.
Beépített biztosítás: A bankkártya kibocsátásával a Biztosítottat megilleti a külföldi utazási biztosítás, a Bankkal kötött szerződésben meghatározott
módon és feltételekkel
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2. A fedezeti számlán elhelyezendő
legkisebb összeg
3. Standard költési limitek
Napi limit (HUF)
- vásárlás
- készpénzfelvétel

VISA Business Gold

VISA Internet

nincs

nincs

száma
7
3

összege
1 500 000
300 000

száma
3

összege
50 000
-

4. Egyszeri és éves díjak
Óvadék összege
egyedi elbírálás alapján
nincs
Éves díj bankkártyánként
- forint alapú bankszámlához kapcsolódó
28 000 Ft
1 480 Ft
- deviza alapú bankszámlához
28 000 Ft
kapcsolódó
5. Egyéb díjak
Bankkártya soron kívüli elkészítésének
ingyenes
1 630 Ft
díja
Bankkártya bankfiókban történő
1 090 Ft
1 090 Ft
57
átvétele
A bankkártya letiltásának díja
ingyenes
ingyenes
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík/chip hibája
ingyenes
ingyenes
esetén
- kártyaletiltás esetén
ingyenes
ingyenes
- egyéb esetben
ingyenes
655 Ft
- sürgősségi kártyapótlás
ingyenes
külföldön
Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja
0 Ft + (0,6%)
Sürgősségi szolgáltatás elutasítása,
ingyenes
illetve visszavonása
Bankkártya bizonylat beszerzésének díja
ingyenes
8 190 Ft
6. Forgalmi jutalékok és költségek
Készpénzfelvétel
- MKB Bank bankfiókban
III.2. szerint
- egyéb belföldi bankfiókban
0,33%, min. 1 250 Ft + (0,6%)
ill. postán
- külföldi bankfiókban
1,09% + 6,5 EUR + (0,6%)
- MKB Bank ATM-ből
225 Ft + (0,6%)
- idegen ATM-ből
515 Ft + (0,6%)
- külföldi ATM-ből
8,7 EUR + (0,6%)
Postán végzett kártyás tranzakciók
0,33%, min. 1 250 Ft + (0,6%)
Vásárlás
0 Ft + (0,3 % max 6.000 Ft)*
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)*
7. A kártya lejárati ideje
3 év
3 év
8. Külföldi utazási (betegség,- baleset,- és poggyász) biztosítás
58
Világ csomag
beépített , ingyenes
Prémium csomag
opcionális, éves díja: 3 600 Ft
(Világ csomag kiegészítése)
* A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó esetleges újabb
jogszabályváltozásig - nem alkalmazza.

57
58

Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. Visszavonásig nem kerül felszámításra.
Beépített biztosítás: A bankkártya kibocsátásával a Biztosítottat megilleti a külföldi utazási biztosítás, a Bankkal kötött szerződésben
meghatározott módon és feltételekkel
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2. A fedezeti számlán elhelyezendő legkisebb összeg
3. Standard költési limitek
Napi limit (HUF)
- vásárlás
- készpénzfelvétel
4. Egyszeri és éves díjak
Óvadék összege

Széchenyi kártya és
Agrár Széchenyi kártya
száma
5
5

összege
200 000
100 000

nincs
ld. XXXIX/B Széchenyi program
kondíciós lista

Éves díj bankkártyánként

5. Egyéb díjak
Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja
Bankkártya bankfiókban történő átvétele59
A bankkártya letiltásának díja
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík/chip hibája
esetén
- kártyaletiltás esetén
- egyéb esetben
- sürgősségi kártyapótlás
külföldön
Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja
Sürgősségi szolgáltatás elutasítása, illetve visszavonása
Bankkártya bizonylat beszerzésének díja
6. Forgalmi jutalékok és költségek
Készpénzfelvétel

1 630 Ft
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
4 360 Ft
270 EUR
190 EUR + (0,6%)
54 EUR
8 190 Ft

1,09% + 545 Ft, min. 2 180 Ft
+ (0,6%)
1,09% + 545 Ft, min. 2 180 Ft
+ (0,6%)
1,09% + 6,5 EUR + (0,6%)
1 630 Ft + (0,6%)
1 630 Ft + (0,6%)
8,7 EUR + (0,6%)
1,09% + 545 Ft, min. 2 180 Ft
+ (0,6%)
0 Ft + (0,3% max 6.000 Ft)*

- MKB Bank bankfiókban
- egyéb belföldi bankfiókban
ill. postán
- külföldi bankfiókban
- MKB Bank ATM-ből
- idegen ATM-ből
- külföldi ATM-ből
Postán végzett kártyás tranzakciók
Vásárlás

7. A kártya lejárati ideje
1 év
8. Külföldi utazási (betegség,- baleset,- és poggyász) biztosítás
*A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó esetleges újabb
jogszabályváltozásig - nem alkalmazza.
A bankkártya használata során az elfogadó díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel vagy
kedvezményt nyújthat a bankkártya használatáért, amelynek mértékéről, megfizetése módjáról az elfogadó nyújt
tájékoztatást.

59

Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. Visszavonásig nem kerül felszámításra.
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XXVIII. Bankszámlavezetéshez és fizetési forgalomhoz kapcsolódó egyéb díjak
54 Ft /tétel
1.
Könyvelési díj
60
39 000 Ft
2.
Okmányvizsgálati díj off-shore vállalatok esetén
52
39 000 Ft
3.
Okmány felülvizsgálati díj off-shore vállalatok esetén
4.
Papíralapú tranzakció külön díja
- Elektronikus bankszámlavezetés esetén a papíralapon benyújtott megbízások esetében
4.1. Forint (eseti) átutalás
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára, papíralapú megbízás esetén
0,16%
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára, papíralapú megbízás esetén
0,16%
4.2. Deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében szereplő devizanemekben
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára
0,16%
(a megbízót terhelő díj), papíralapú megbízás esetén
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
0,16%
(a megbízót terhelő díj), papíralapú megbízás esetén
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
0,16%
(a megbízót terhelő díj), SEPA papíralapú megbízás esetén
4.3. Deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében nem 0,16%
szereplő devizanemekben, papíralapú megbízás esetén
4.4. VIBER átutalás, illetve forint (eseti) átutalás külföldre, papíralapú
0,16%
megbízás esetén.
5.
Kártyafedezeti számlák automatikus feltöltése
2 270 Ft/hó/bankszámla
6.
Hatósági átutalás / Azonnali forint beszedési megbízás nyilvántartásba
2 270 Ft/megbízás
vétele a beszedéssel érintett számlaszámonként
7.
Nyilvántartásba vételi/módosítási/törlési díj (papír alapú állandó átutalás
565 Ft/megbízás
esetén)
8.
Értéknapos átutalási megbízások (eseti átutalás vagy csoportos átutalás);
fedezethiány miatt sorban kezelt megbízások visszavonása, törlése
2 270 Ft/ megbízás
61
(Ügyfél általi kérés, illetve banki kezdeményezés alapján)
9.
Belföldi forint megbízás visszahívása (eseti átutalás vagy állandó átutalási megbízás alapján
történő terhelés/fizetés esetén, továbbá csoportos átutalási megbízással benyújtott egy adott
átutalási összegre vonatkozóan). A díjat a bank átutalási összegenként számítja fel.
9.1. az MKB Banknál vezetett bankszámláról
6 550 Ft/ megbízás
9.2. nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról
6 550 Ft/ megbízás + a
visszautalást indító bank
által felszámított költség
10. VIBER megbízások törlése
27 200 Ft/tétel
11. Nemzetközi átutalási megbízások visszahívása (Ügyfél által, vagy banki kezdeményezés alapján) a
teljesítésre irányuló munkafolyamat megkezdése után
11.1. az MKB Banknál vezetett bankszámláról
6 550 Ft / megbízás
11.2. nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról

60

6 550 Ft / megbízás + a
visszautalást indító bank
által felszámított költség

Az a vállalat minősül off-shore-nak, melynek székhelye az alábbi országok valamelyikében található: Libanon, Libéria, Amerikai Szamoa,
Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Bahama szigetek, Bahrain, Barbados, Belize, Bermudák, Ciprus, Cook-szigetek, Costa Rica, Curacao,
Delaware (USA), Dominikai Közösség, Fülöp-szigetek, Grenada, Holland Antillák, Hong Kong, Indonézia, Kajmán-szigetek, Makao, Malajzia,
Maldív-szigetek, Marshall-szigetek, Mauritius, Nauru, Nyugat-Szamoa, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és
Grenadine, Seychelle-Szigetek, Szingapúr, Turks és Caicos-szigetek, Uruguay, Vanuatu, Vigrin-Szigetek (Brit), Virgin-Szigetek (USA),
Washington D.C. (USA), Wyoming (USA)
Jelen díjtétel a 2016.10.24. után kötött szerződések esetén érvényes.
61
A Bank által nyilvántartott értéknapos belföldi forint átutalási megbízásra vonatkozó, elektronikus csatornán (NetBANKár, NetBANKár
Business, PC BANKár) keresztül kezdeményezett törlési kérés végrehajtásakor a díj nem kerül felszámításra.
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XXVIII. Bankszámlavezetéshez és fizetési forgalomhoz kapcsolódó egyéb díjak
12. Nem teljesített vagy hibásan teljesített nemzetközi átutalási
6 550 Ft/átutalási megbízás
megbízások összegének visszaszerzése, ha nem a bank hibájából
az átutalási megbízás hibás egyedi azonosítót tartalmaz
13. Nemzetközi átutalás teljesítése körében az Ügyfél által megadott
6 550 Ft/átutalási megbízás
adat módosítása
14. Nemzetközi átutalási megbízás teljesítésével kapcsolatos
6 550 Ft/információ kérés
információ beszerzése
15. Fedezethiány miatt nem teljesített és sorba állított ügyfélmegbízás
565 Ft /megbízás
után felszámított díj
16. A 2007. évi CXXXVI. törvény alapján adathiány miatt zárolt
3 200 Ft/hó/bankszámla
+ bankszámlavezetési díj/csomagdíj
bankszámlák esetén fizetendő zárlati díj
3 100 Ft/hó + bankszámlavezetési
- NOVA szolgáltatáscsomag esetén
díj/csomagdíj
17. Fedezetigazolás kiadásának, illetve hosszabbításának díja
0,56%, min. 3 380 Ft
18. SWIFT rendszeren keresztül igényelt bankszámlakivonat
SWIFT rendszeren keresztül történő MT940 formátumú
18 100 Ft /hó/bankszámla
bankszámlakivonat továbbítása
19. CD adathordozón igényelt bankszámlakivonat
- éven belül
218 Ft/bankszámlakivonat + 2 830 Ft
- éven túl
218 Ft/bankszámlakivonat + 5 680 Ft
20. Megbízások benyújtása kulcsolt faxon keresztül
5 680 Ft/hó/ügyfél
21. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés nyilvántartásba vétele
568 Ft/felhatalmazó levél
22. Postai bizonylat pótlás díja
805 Ft /készpénzátutalási
megbízás / postai kifizetési
utalvány
23. Postai pénzközvetítő szolgálat
Postai készpénz-átutalási megbízáshoz kapcsolódó analitika
- papíralapú (OC21, 22, 23, 24, 32)
730 Ft
- elektronikus (OC21, 22, 23, 24, 32)
730 Ft
- elektronikus (OC31)
225 Ft
A Magyar Posta Zrt. által a Bank Számlatulajdonosai részére végzett pénzközvetítő szolgálatból származó postai díjakat - azok
felmerülésekor - a Számlatulajdonosaira áthárítja.

24.
25.

Postai kifizetési utalvánnyal, a kedvezményezett címére történő
átutalás
Munkáltatói támogatások lebonyolításának díja
Munkáltatói támogatás

(1 580 Ft/megbízás + posta által
felszámított díj) + (0,6%)

A munkáltató által adott évben
nyújtandó támogatás összegének
1,25%-a, min. 5.000 Ft.
A munkáltató által folyósítandó
Munkáltatói kölcsön
kölcsön összegének 2%-a
MKB által folyósított lakáscélú hitelhez kapcsolódó adómentességi 19 000 Ft + ÁFA/munkavállaló
feltételek vizsgálata:
Nem MKB által folyósított lakáscélú hitelhez kapcsolódó
- adómentességi feltételek vizsgálata
25 000 Ft + ÁFA/munkavállaló
62
- értékbecslés (Opcionális díjtétel)
25 00 Ft + ÁFA

62

Amennyiben a bank a méltányolhatóság vizsgálatához értékbecslés megrendelését írja elő.
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1.
1.1.

XXIX. Egyéb szolgáltatások
Adminisztrációs díjtételek
Igazolások díja
Igazolás (Banki formalevél alkalmazásával)
A bankszámlán történt zárolásról kiadott igazolást is ide értve.

egyedi elbírálás alapján,
de min. 7 950 Ft

Egyedi szövegezésű igazolás
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

1 740 Ft/kérelem

Okmánypótlás / adatpótlás díjtételei
Bank kezdeményezésére
3 975 Ft/megbízás
Ügyfél kezdeményezésére (fél évnél régebbi dokumentum)
3 380 Ft/megbízás
Ügyfél kezdeményezésére (fél éven belüli dokumentum)
340 Ft/oldal
Információ nyújtása
Bank és cég információ kérése
63
- Normál standard eljárás (3 munkanap) esetén
11 360 Ft/kérelem
- Normál részletes eljárás (3 munkanap) esetén
22 720 Ft/kérelem
58
- Sürgős standard eljárás esetén
22 720 Ft/kérelem
- Sürgős részletes eljárás esetén
33 630 Ft/kérelem
Audit információk kérése
- Normál eljárás (3 munkanap) esetén
17 000 Ft/kérelem
- Sürgős eljárás esetén
34 000 Ft/kérelem
Számlaegyenleg igazolása
ingyenes
KHR (BAR) ügyféltudakozvány díja
ingyenes
Banki dokumentációról másolatkészítés
Ismételten előállított iratok hitelesítése
2 270 Ft/példány
Másolat előállítása
340 Ft/oldal
Számlavezetéssel kapcsolatos egyéb információnyújtás
Postán
- Belföld
565 Ft
- Külföld
785 Ft
Faxon
- Belföld
565 Ft/oldal
- Külföld
785 Ft/oldal
Számlát nem érintő tranzakciók
Valuta váltása forintra
ingyenes
Forint váltása valutára
ingyenes
Valuta váltása más valutára
ingyenes
64
Forint bankjegy és érme címletcsere az MKB Banknál számlával rendelkező ügyfél esetén
Címletenként 100 darabig
ingyenes
Címletenként 100 darab felett
- bankjegy
0,56%
- érme
10,00%

63

Standard bankinformáció tartalma: 1. Számlavezetéssel kapcsolatos adatok:
- ügyfél adatok,
- számla szám,
- számla típus,
- számla nyitás/zárás dátuma,
- devizanem
2. Üzleti kapcsolat szöveges jellemzése: ügyfélmegítélés, fizető képesség, hitelkapcsolat.
3. Egyéb számlainformációk: aktuális egyenleg, sorállás I/N.
64
Ide nem értve a régi bankjegy ugyanolyan címletű új bankjegyre cserélését. A szolgáltatás minden MKB bankfiókban igénybe vehető.
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XXIX. Egyéb szolgáltatások
2.5. Postafiók bérleti díj
2.6. Postafiók zárcsere esetén fizetendő díj
(tartalmazza az ÁFA-t is)
65
3. Széf bérlet
3.1. Széf bérleti díjak

1 015 Ft/hó
28 400 Ft

Bérleti díj (Ft/hó)

3

Űrtartalom (dm )

Tartalmazza az ÁFÁ-t is

Standard
Akciós
3
66
0-10 dm
2 490
1 500
3
67
10-20 dm
2 990
2 000
3
68
20-30 dm
3 490
2 500
3
69
30 dm felett
3 990
3 000
3.2. Széf kulcs elvesztése, illetve zárcsere esetén fizetendő díj
32 990 Ft
(a fizetendő díj tartalmazza az ÁFA-t is)
3.3. Belépési díj
napi 1 alkalommal 0 Ft,
70
(a fizetendő díj tartalmazza az ÁFA-t is)
további alkalmak: 1 270 Ft/alkalom
4. „Idegen” (nem az MKB Bank Zrt. által kibocsátott) MasterCard (és Cirrus / Maestro) kártyabirtokosok
számára egyenleg lekérdezése, PIN kód csere lehetősége és PIN kód hibák törlése MKB ATM-eken
keresztül
Az MKB Bank Zrt. tulajdonát képező ATM hálózatában 2011. szeptember 2-ától az „idegen” (nem az MKB Bank
Zrt. által kibocsátott) MasterCard (és Cirrus/Maestro) bankkártya-birtokosok is lekérdezhetik más, külföldi, vagy
belföldi bank által kibocsátott bankkártyájuk használatának fedezetét biztosító bankszámlájuk egyenlegét,
valamint 2012. január 10-től megváltoztathatják bankkártyájuk PIN kódját, illetve törölhetik PIN kód hibáikat
feltéve, hogy ezeket a szolgáltatásokat a bankkártyájukat kibocsátó bank biztosítja. A lekérdezés, a PIN kód
csere és a PIN kód hibák törlésének lehetőségéről a bankkártyát kibocsátó Banknál tájékozódhat a
kártyabirtokos. Ezen szolgáltatások költségeit minden esetben a bankkártyát kibocsátó bank határozza meg saját
kártyabirtokosai számára.
5. Visszautalás
0 Ft/tétel
A visszautalás a Fizető fél átutalási megbízásának visszahívására vonatkozó kérelme alapján, a
kedvezményezett pozitív válasza esetén a kedvezményezett átutalási megbízása alapján és azzal összhangban
az MKB Bank által, a Belföldi Elszámolóházon (GIRO Zrt.) keresztül teljesített tranzakció.
A visszautalás díjának alkalmazása: nem az MKB Bank ügyfele által indított visszahívási kérelem alapján az MKB
Bank ügyfelének mint kedvezményezettnek a bankszámlájáról – annak megterhelésével - teljesített visszautalás
esetén az MKB által alkalmazott díj.
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a " Kondíciós lista jogi
személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére - Általános és speciális rendelkezések (V7)"
fejezet tartalmazza!
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2013. augusztus 9-ét követően kötött szerződések esetében az igénybevétel feltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen MKB Banknál vezetett
bankszámlával.
66
Az akciós bérleti díj az alábbi városokban található MKB bankfiókok széf rekeszei esetén érvényes: Békéscsaba, Debrecen, Eger, Pécs,
Sopron, Szeged, Szombathely, Veszprém. Az akció visszavonásig tart.
67
Az akciós bérleti díj az alábbi városokban található MKB bankfiókok széf rekeszei esetén érvényes: Debrecen, Pécs, Sopron, Szombathely,
Veszprém. Az akció visszavonásig tart.
68
Az akciós bérleti díj az alábbi városokban található MKB bankfiókok széf rekeszei esetén érvényes: Pécs, Veszprém. Az akció
visszavonásig tart.
69
Az akciós bérleti díj az alábbi városokban található MKB bankfiókok széf rekeszei esetén érvényes: Sopron, Szombathely, Veszprém. Az
akció visszavonásig tart.
70
Ezen díjtétel ügyfelekre történő terhelésétől a Bank átmenetileg eltekint. Ez a kedvezmény visszavonásig érvényes.
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