Kondíciós lista magánszemélyek részére

IV. Egyéb szolgáltatások
Az MKB Bank Zrt. eleget téve az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak, 2014. március 11-től nem
hárítja át fogyasztó ügyfeleire a 2012. évi CXVI. tv. szerint a bankot terhelő tranzakciós illetéket. A Kondíciós Listák
javítása folyamatban van, annak véglegesítéséig is: ahol a banki díj tranzakciós díjrészletet tartalmaz, úgy az nem
írottnak tekintendő. Az MNB határozat elismeri az egyoldalú továbbhárítás jogi lehetőségét, csak az
alkalmazásának módjával kapcsolatos körülményeket kifogásolta. Fenti tájékoztatás kizárólag az egyoldalú
szerződésmódosítások MNB által kifogásolt esetkörére vonatkozik, így nem vonatkozik a kondíciós listákban
meghatározott egyes hitelekhez kapcsolódó törlesztési tételek után felszámított tranzakciós díjra, melyet az ügyfél
már a szerződéskötés során fölvállalt.
Érvényes: 2016. július 4-étől

I.
Adminisztrációs díjtételek
1. Igazolások díja
1.1. Igazolás (Banki formalevél alkalmazásával)

1 740 Ft/kérelem

A bankszámlán történt zárolásról kiadott igazolást is ide értve.

1.2. Igazolás közalkalmazottak részére bankszámlavezetési
kompenzációhoz (Banki formalevél alkalmazásával)
1.3. Egyedi szövegezésű igazolás
2. Okmánypótlás / adatpótlás díjtételei
3.
2.1. Bank kezdeményezésére
2.2. Ügyfél kezdeményezésére (fél évnél régebbi dokumentum)
2.3. Ügyfél kezdeményezésére (fél éven belüli dokumentum)
3. Információ nyújtása
3.1. Bank és cég információ kérése
- Normál eljárás (3 munkanap) esetén
- Sürgős eljárás esetén
3.2. Számlaegyenleg igazolása
3.3. KHR (BAR) ügyféltudakozvány díja
4. Banki dokumentációról másolatkészítés
4.1. Ismételten előállított iratok hitelesítése
4.2. Másolat előállítása
4. Számlavezetéssel kapcsolatos egyéb információnyújtás
5.1. Postán
- Belföld
- Külföld

500 Ft/ első kérelem

1

egyedi elbírálás alapján, de min. 6 550 Ft
3 275 Ft/megbízás
2 720 Ft/megbízás
272 Ft/oldal

9 800 Ft/kérelem
16 300 Ft/kérelem
ingyenes
ingyenes
1 740 Ft/példány
272 Ft/oldal

325 Ft
545 Ft

5.2. Faxon
- Belföld
- Külföld

II.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.

545 Ft/oldal
760 Ft/oldal

Számlát nem érintő tranzakciók
Valuta váltása forintra
ingyenes
Forint váltása valutára
ingyenes
Valuta váltása más valutára
ingyenes
2
Forint bankjegy és érme címletcsere az MKB Banknál számlával rendelkező ügyfél esetén
Címletenként 100 darabig
ingyenes
Címletenként 100 darab felett
- bankjegy
0,54%
- érme
10,00%
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Az igazolás 2016. december 31-ig igényelhető. A kedvezményes árazás az elsőként igényelt igazolás kiállítására vonatkozik, az azt követően
kiadott igazolásokra az 1.1. pontban feltüntetett díjtétel kerül alkalmazásra.
2
Ide nem értve a régi bankjegy ugyanolyan címletű új bankjegyre cserélését. A szolgáltatás minden MKB bankfiókban igénybe vehető
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Számlát nem érintő tranzakciók
Postafiók bérleti díj
Postafiók zárcsere esetén fizetendő díj
(tartalmazza az ÁFA-t is)
7. Postai kifizetési utalvánnyal, a kedvezményezett címére
történő átutalás
5.
6.

III.
1.

(1 525 Ft/megbízás + posta által
felszámított díj) + (0,6%)

3

Bérleti díj (Ft/hó)

3

Tartalmazza az ÁFÁ-t is

3

3.

27 200 Ft

Széf bérlet
Széf bérleti díjak
Űrtartalom (dm )

2.

980 Ft/hó

0-10 dm
3
10-20 dm
3
20-30 dm
3
30 dm felett
Széf kulcs elvesztése, illetve zárcsere esetén fizetendő díj
(a fizetendő díj tartalmazza az ÁFA-t is)
Belépési díj
(a fizetendő díj tartalmazza az ÁFA-t is)

Standard
2 490
2 990
3 490
3 990

Akciós
4
1 500
5
2 000
6
2 500
7
3 000
32 990 Ft

napi 1 alkalommal 0 Ft,
8
további alkalmak: 1 270 Ft/alkalom

IV. „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.
V. 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
magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések (L8)" 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.
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.
Az akciós bérleti díj az alábbi városokban található MKB bankfiókok széf rekeszei esetén érvényes: Debrecen, Pécs, Sopron, Szombathely, Veszprém. Az
akció visszavonásig tart.
Az akciós bérleti díj az alábbi városokban található MKB bankfiókok széf rekeszei esetén érvényes: Pécs, Veszprém. Az akció visszavonásig tart.
Az akciós bérleti díj az alábbi városokban található MKB bankfiókok széf rekeszei esetén érvényes: Sopron, Szombathely, Veszprém. Az akció
visszavonásig tart.
Ezen díjtétel ügyfelekre történő terhelésétől a Bank átmenetileg eltekint. Ez a kedvezmény visszavonásig érvényes.
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