Díjjegyzék

Számlavezető neve: MKB Bank Nyrt.
Számla megnevezése: MKB Alapszámla számlacsomag
Dátum: 2022. április 1.
 Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt
tájékoztatást. Segítséget ad továbbá az említett díjaknak, más számlákhoz kapcsolódó díjakkal való
összehasonlításához.
 A számlacsomaghoz kapcsolódó, de itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások igénybevételéért további
díjak számíthatóak fel. Teljes körű tájékoztatás a számlacsomag valamennyi díjtételére
vonatkozóan a 101-es banki azonosítóval a „
HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL, TELJESÍTÉS IDŐTARTAMÁRÓL, ÁRFOLYAMÁRÓL”,
HIRDETMÉNY A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKRÓL
LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA
NYITÁSÁRA
ÉS
VEZETÉSÉRE,
BANKKÁRTYA
SZOLGÁLTATÁSOKRA,
VALAMINT
FOLYÓSZÁMLAHITELRE (LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI ÁSZF) rendelkezései, valamint
- Jóljáró- és Díjtörlő csomagra történő szerződéskötés esetén a csomag tartalmát alkotó termékek saját
hirdetményei az irányadóak (Hitelkártya hirdetmény, Hitelkártya Kedvezményszabályzat, Budapest Élet-,
Baleset-, Jövedelem és Extra biztosítás hirdetmény, valamint a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár
Alapszabálya)
103-as banki azonosítóval a „Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések
rendelkezései az irányadók.
-

101 és 103 banki azonosító esetén a jelen hirdetményben nem szabályozott kérdésekről a MKB Bank Nyrt. Általános
Üzletszabályzata valamit annak függelékei rendelkeznek, mely elérhető a www.mkb.hu honlapon. A meghirdetett
díjakat a Bank az érvényességi időn belül jogosult egyoldalúan módosítani az Üzletszabályzatban megjelölt okok
bekövetkezése esetén.



a dokumentumban használt kifejezéseket ismertető fogalomtár díjmentesen elérhető

Szolgáltatás
Általános számlaszolgáltatások

Díj

Számlavezetés

Igénybevétel minimum feltételei
(1)

Igénybevétel minimum feltételei
(2)

Számlavezetési és csomagdíj

Betöltött 14. életév
Nincs másik forint fizetési számlája Magyarországon és ilyen felett
rendelkezési joggal sem rendelkezik. Igényelheti minden az EGT
bármely államában tartózkodásra jogosult természetes személy, aki
uniós jogi aktus vagy EGT állam jogszabálya alapján
Magyarországon jogszerűen tartózkodhat, ideértve az állandó
lakhellyel nem rendelkező személyeket és a menedékkérelemért
folyamodó személyt is. További feltétel, hogy Magyarországon más
pénzforgalmi szolgáltatónál nem rendelkezik forintban vezetett
fizetési számlával és nincs rendelkezési joga sem ilyen számla felett.
A számlacsomag érvényessége 2 év, ezt követően a számlára az
MKB Belépő számlacsomag díjtételei vonatkoznak.
Kedvezmény nélküli
számlavezetési és csomagdíj
2 511 Ft
elektronikus kivonattal havonta
Kedvezmény nélküli
számlavezetési és csomagdíj
2 511 Ft
papír alapú kivonattal havonta
1/4

Szolgáltatás

Díj

A számlavezetési díj a
Vásárlás bankkártyával korlátlan
következőkből álló
darabszámban
szolgáltatáscsomagot tartalmazza
(a kereten felül igénybe vett
szolgáltatásokért a pénzforgalmi
szolgáltató külön díjat számít fel):
Látra szóló éves kamatláb
EBKM értéke

0 Ft

0,01%
0,01%

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
Internetbank, mobilbank, online
szolgáltatás havi díja és éves díja

Netbank és Mobilalkalmazás
szolgáltatás havi díja
Netbank és Mobilalkalmazás éves
díja

0 Ft
0 Ft

SMS-szolgáltatás
Üzenetküldő szolgáltatás

szolgáltatás havi díja
SMS darabdíj

200 Ft, a szolgáltatás
igénybevételének első 6 hónapjában
0 Ft

30 Ft

Telefonos banki szolgáltatás
Telebank szolgáltatás havi díja és
teljes éves díja
Telebank szolgáltatás eseti díja

0 Ft
0 Ft

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön forintban
Saját számlák közötti átvezetés
bankon belül, tételenként
Eseti elektronikus átutalás
teljesítése bankon belül és kívül,
tételenként
Eseti papír alapú és 103-as banki
azonosítóval TeleBANKáron
benyújtott átutalás teljesítése
bankon belül és kívül, tételenként

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

Rendszeres átutalás
Állandó átutalási megbízás
teljesítése bankon belül és kívül,
tételenként

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

Beszedés
Forintban számlavezetőn kívülre
és belülre, elektronikusan és
papíron

Forint csoportos beszedési
megbízás teljesítése bankon belül
és kívül, tételenként

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

Átutalás euróban (SEPA)
101-es banki azonostóval EGT-n,
100 000 Ft-ig 0 Ft utána 0,55%
Külföldre és belföldre
103-as banki azonosítóval SEPAmin. 400 Ft max. 15 000 Ft + (0,3%
elektronikusan
n körben, Magyarországon és
max. 6 000 Ft)
bankon belül és kívül, tételenként
Külföldre és belföldre papíron és 101-es banki azonostóval EGT-n,
100 000 Ft-ig 0 Ft utána 0,55%
103-as banki azonosítóval
103-as banki azonosítóval SEPAmin. 800 Ft max. 25 000 Ft + (0,3%
TeleBANKáron benyújtott átutalás n körben, Magyarországon és
max. 6 000 Ft)
teljesítése
bankon belül és kívül, tételenként

Átutalás egyéb devizában
Külföldre és belföldre
elektronikusan
Külföldre és belföldre papíron

0,55% min. 2 500 Ft max. 25 000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,55% min. 5 000 Ft max. 35 000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
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Díj

Deviza jóváírás
EGT tagállamból érkező EUR
átutalás esetén
Nem EGT tagállamból, vagy EGT
tagálamból érkező nem EUR
érkező deviza átutalás esetén

0 Ft
0 Ft

Kártyák és készpénz
Betétikártya-szolgáltatás
Mastercard Standard
Mastercard Platinum
MKB Platinum Metal
Mastercard World Elite
MKB World Elite Metal

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

0 Ft
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető

Hitelkártya-szolgáltatás
A szolgáltatás nem áll rendelkezésre
Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön
Vásárlás bankkártyával
kereskedőnél és ATM-en keresztül

0 Ft

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön
Vásárlás bankkártyával
kereskedőnél és ATM-en keresztül

0 Ft

Készpénzfelvétel belföldön
Bankkártya nélkül fiókban
Betéti bankkártyával saját ATMből

Betéti bankkártyával idegen ATMből, idegen fiókban és postán

0,55% min. 800 Ft max. 25 000 Ft + (0,60%)
[Mastercard Standard] kártyával
490 Ft + (0,60%)
[Mastercard Platinum], [MKB
Platinum Metal], [Mastercard
0 Ft + (0,60%)
World Elite] vagy [MKB World Elite
Metal] kártya esetén
[Mastercard Standard],
[Mastercard Platinum] vagy [MKB
350 Ft + 1% + (0,60%)
Platinum Metal] kártyával
[Mastercard World Elite] vagy
[MKB World Elite Metal] kártya
0 Ft + 1% + (0,60%)
esetén

Készpénzfelvétel külföldön
[Mastercard Standard] kártyával
[Mastercard Platinum] vagy MKB
Betéti bankkártyával idegen ATM- Platinum Metal] kártyával
ből és idegen fiókban
[Mastercard World Elite] vagy
[MKB World Elite Metal] kártya
esetén
[Mastercard Standard],
[Mastercard Platinum] vagy [MKB
Betéti bankkártyával külföldi ATMPlatinum Metal] kártyával
ből EGT-n belüli EUR
[Mastercard World Elite] vagy
devizakifizetéssel
[MKB World Elite Metal] kártya
esetén

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

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

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

Készpénzbefizetés belföldön
Forint készpénzbefizetés saját
ATM-be
Forint készpénzbefizetés saját
fiókban

50 Ft + 0,25%
0 Ft
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Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
Folyószámlahitel

A szolgáltatás nem áll rendelkezésre

Egyéb szolgáltatások
Limitmódosítás
Vásárlási és ATM limitmódosítás
elektronikusan, telefonon, vagy
papír alapon (fiókban)

0 Ft

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása
Postai úton kiküldött rendszeres
havi bankszámlakivonat másolata
papír alapon
Fedezetigazolás és
számlaegyenleg igazolás
Egyéb igazolás

havonta 1 db kivonat: 0 Ft
103-as banki azonosítóval: havonta
1 db kivonaton felül: 500 Ft/kivonat
Banki igazolások kiállítása,
igazolásonként (Banki sablon
alapján)
Egyedi Banki igazolások kiállítása,
igazolásonként és egyedi banki
ügyintézési díj

1 500Ft

5 500 Ft
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