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1.  Családi Bankszámla  

1.1.  A Bank Családi Bankszámlát (a továbbiakban: bankszámla) nyit, - bármely fiókjában - 
minden nagykorú devizajogszabályok alapján belföldinek tekintendő természetes személy 
részére, amelyen a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és 
nyilvántartja, azok terhére a kifizetési és átutalási, továbbá a számla javára szóló befizetési 
és átutalási megbízásokat teljesíti, valamint a Számlatulajdonost a számlája javára és 
terhére irt összegekről és a számlája egyenlegéről értesíti. 
 
1.2. A Családi Bankszámla megnyitásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos személy-
azonosításához szükséges, alábbi   

belföldi természetes személy esetében: 
- személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy  
- személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy 
- útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy  
- gépjárművezetői engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal 

együtt. 

külföldi természetes személy esetében: 
- útlevél, vagy  
- külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az 

magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy  
- a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedély. 

14. életévét be nem töltött természetes személy esetében: 
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, vagy 
- útlevél, vagy 
- diákigazolvány 

okiratát a számla megnyitásakor bemutassa, a megnyitáskor érvényes Kondíciós Listában 
előirt összeget a számlára befizesse, a számla feletti rendelkezéshez szükséges 
aláírásmintáját az  aláírásbejelentő kartonon megadja, és a bankszámlaszerződést aláírja. A 
Bank számla megnyitásakor ügyfélkártyával látja el a Számlatulajdonosát.   

A Bank a Számlatulajdonos(ok)nak alábbi adatait tartja nyilván: név, leánykori név, anyja 
neve, születési helye, lakcíme, levelezési címe, személyi igazolvány száma.      

Egy Számlatulajdonosnak a Banknál egy időben egy Családi Bankszámlája lehet. 
 
1.3. A számla tulajdonosa (i) - külön szerződésekben foglalt feltételek mellett - 
bankkártyát(kat) és a Családi Bankszámlához kapcsolódó folyószámla hitelt igényelhet(nek). 
 
1.4. A Bank a Számlatulajdonos lekötetlen számlakövetelése után látra szóló betéti kamatot 
térít. 
 
1.5. A bankszámlán lévő követelés kimerülése a szerződést nem szünteti meg. 
 
1.6. A Számlatulajdonos halála esetére a bankszámláján elhelyezett összeg feletti 
rendelkezésre írásban más természetes személyt, mint kedvezményezettet jelölhet meg. 
Ebben az esetben a Számlatulajdonos legalább a kedvezményezett nevét, születési helyét 
és idejét, anyja nevét és állandó lakcímét köteles megadni a Banknak. 

A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos halála esetén, a nagykorú  
Számlatulajdonos által  a számlát vezető bankfiókhoz eljuttatott közokiratba vagy  a számlát 
vezető bankfiókban megtett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt külön nyilatkozatban 
- megjelölt kedvezményezett részére - a halál tényének okirati bizonyítását és a 
kedvezményezettnek a MKB Bank Rt.-nek a „Bankszámlák vezetéséről, a betét gyűjtésről és 
a kapcsolódó szolgáltatásokról” szóló üzletszabályzatának 3. pontja szerinti azonosítását 
követően - a bankszámla egyenlegét a kedvezményezett rendelkezése alapján - a 
bankszámla egyidejű megszüntetése mellett - kifizeti.  
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Ez esetben a számlakövetelés nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, hagyatéki 
eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet vele a kedvezményezett. 

A Bank kötelezettsége a Számlatulajdonos halála esetén a kedvezményezett értesítésére 
nem terjed ki. 

A Számlatulajdonos a halál esetére szóló rendelkezését csak a Banknak szóló, írásban tett 
nyilatkozattal módosíthatja, illetve vonhatja vissza. 
 

2. Rendelkezés a számla felett 
 
2.1. A számla tulajdonosa(i) - a jogszabályban foglalt esetek kivételével - szabadon 
rendelkezik(nek) a számla felett. 
 
2.2. A számla több személy nevére is (maximum kettő) szólhat. A több számlatulajdonos 
nevére szóló számla felett a tulajdonosok külön-külön (önállóan korlátozás nélkül) jogosultak 
rendelkezési jogukat gyakorolni.  
 
2.3. A számla tulajdonosa a bankfiókban - személyesen személyi igazolványának és 
ügyfélkártyájának bemutatása mellett - a Banknak megadott aláírásmintájával egyezően 
aláírt és a Bank által rendszeresített nyomtatványok szabályszerű kitöltésével jogosult 
rendelkezni a számlája felett.  
 
2.4. Amennyiben a megbízáson jogosulatlan személy aláírása, illetve a bejelentett aláírás 
mintától eltérő aláírás van, a Bank a megbízás teljesítését visszautasítja. 
 
2.5. Több Számlatulajdonos nevére szóló bankszámla esetén a tulajdonosok jogaikat és    
kötelezettségeiket egyetemlegesen jogosultak gyakorolni, és kötelezettségeiket teljesíteni.  
A Bank a szolgáltatás teljesítését csak abban az esetben tudja vállalni, ha a tulajdonostársak 
tulajdoni hányada a mindenkori számlakövetelés tekintetében egyenlő. 

A Számlatulajdonos köteles a társtulajdonos elhalálozásának tényét a Banknak bejelenteni.  
Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel. A túlélő 
Számlatulajdonos az elhalálozás napjától csak a tulajdoni hányadának megfelelő 
számlakövetelés felett jogosult rendelkezni. 
 
2.6. A számla tulajdonosa a bankszámlája feletti rendelkezési jogosultságát meghatalmazás 
útján harmadik személyre is átruházhatja. 

A devizakülföldi meghatalmazott a Családi Bankszámláról rendelkezése alá került 
forintösszeget csak belföldön használhatja fel. 
 
A Számlatulajdonos közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, illetve a 
bank fiókjában személyesen megtett írásbeli nyilatkozattal állíthat meghatalmazottat.  

Állandó meghatalmazott bejelentése csak a bankfiókban a meghatalmazott és a számla  
tulajdonosának együttes megjelenése esetén lehetséges.  

A Bank eseti meghatalmazást 500.000.-Ft összeghatárig teljes bizonyító erejű 
magánokiratba,  ezen összeg felett közjegyzői okiratba foglaltan fogad el. 
Az eseti meghatalmazás az okiratban meghatározott művelet egyszeri elvégzésére jogosít. 

Abban az esetben, ha a meghatalmazás korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, a Bank azt 
általános érvényű, a visszavonásig érvényes meghatalmazásnak tekinti. 

Több Számlatulajdonos esetén meghatalmazott állítására a tulajdonostársak csak 
együttesen jogosultak. 

A meghatalmazott a Családi Bankszámla szerződést nem szüntetheti meg és a Családi 
Bankszámlához kapcsolódó folyószámla hitelt, és bankkártyát nem igényelhet, új 
meghatalmazottat nem jelenthet be. 
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A Számlatulajdonos(ok) tulajdonostársaknál bármely számlatulajdonos halála esetén a 
meghatalmazott számla feletti rendelkezési joga megszűnik, így a halál tényéről való hitelt 
érdemlő tudomásszerzést követően a meghatalmazott rendelkezéseit a bank nem teljesíti. A 
meghatalmazott a Számlatulajdonos elhalálozását köteles a Banknak bejelenteni. Ezen 
kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel. 
 
2.7. A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő 
károkért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. 
 
2.8. A bankszámla tulajdonosa a számlakövetelése terhére közüzemi csoportos beszedési 
megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazást, átutalási, átvezetési (pl. rendszeres 
kártyafeltöltési megbízást), valamint készpénz felvételi és lekötési megbízásokat adhat. 
 
2.9.  Megbízásokat az erre rendszeresített nyomtatványokon fogad el a Bank. A Bank a 
részére szabályszerűen megadott megbízásokat, azok visszavonását és módosítását, illetve 
az ebből reá háruló feladatokat készpénz ki- és befizetési megbízások esetén azonnal az 
egyéb megbízásoknál az egyes megbízási formáknál részletesen leírtak szerint teljesíti. 
A számla tulajdonosának a Bank Hirdetményében közzétett értékhatár feletti 
készpénzfelvételi igényét a Kondíciós Listában megjelölt időpontban jeleznie kell a Bank felé. 
 
2.10.  Átutalási-, állandó átutalási-, rendszeres kártyaszámla feltöltési-, valamint lekötési  
megbízást, közüzemi csoportos beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazás, 
kizárólag a számlavezető bankfiók, kártyaszámla feltöltésére vonatkozó eseti megbízásokat, 
készpénz ki- és befizetésére vonatkozó megbízást a Bank bármely bankfiókja elfogad.  
 
2.11.  Ha a tulajdonos a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, hiányosan 
adja meg a Bankot az ebből eredő károkért felelősség nem terheli. A tévesen vagy 
hiányosan kitöltött megbízásokat a Bank teljesítés nélkül visszaadja. 
 
2.12.  A megbízás visszavonására csak a megbízás teljesítéséig van mód, amelyet olyan 
formában kell megtennie a tulajdonosnak, mint ahogyan a megbízást adta. 
 
2.13.  A Bank a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadja. 
 
2.14. A Bank a tulajdonos megbízásait a megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre állása esetén teljesíti. Ha megbízás maradéktalan teljesítéséhez nincs 
elegendő fedezet a Bank a megbízást teljes egészében visszautasítja. 
 
2.15. A Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat és terheléseket a 
Számlatulajdonos rendelkezése nélkül helyesbíteni. 
 
3. Közüzemi csoportos beszedési megbízások 
 
3.1.  Közüzemi csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazással a 
Számlatulajdonos visszavonásig érvényes általános  rendelkezésével megbízza a Bankot, 
hogy a felhatalmazásban megnevezett szolgáltató (közüzem) által közölt díjakkal a  
számláját terhelje meg és a díjakat a számlájáról egyenlítse ki.  
      
3.2.  A számla tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a közüzemi csoportos beszedési 
megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazáson alapuló terheléseket a Bank a 
Számlatulajdonos és a szolgáltató alapjogviszonyának vizsgálata nélkül a - 10.4.23. pontban 
foglaltak kivételével - kizárólag a szolgáltató terhelése alapján teljesíti. Amennyiben a 
bankszámlán lévő egyenleg a közüzemi terhelések teljesítésére nem elegendő és e miatt a 
megbízásokat határidőben a Bank kiegyenlíteni nem tudja, az ezzel járó következmények és 
hátrányok a tulajdonost terhelik. 
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 A számla tulajdonosa az alapjogviszonyból eredő minden igényét (pl. téves díjközlés) és 
követelését kizárólag a szolgáltatóval szemben érvényesítheti.   
 
3.3. A Számlatulajdonos az egyes szolgáltatók díjközlésére vonatkozóan jogosult értékhatárt 
megjelölni, amelynek összege fölött a Bank a megjelölt szolgáltató által közölt díj 
kiegyenlítését a számla fedezettségére való tekintet nélkül visszautasítja. 
A ki nem egyenlített díj megfizetése, illetve rendezése a szolgáltató felé a számla 
tulajdonosának kötelessége. 
 
3.4. A Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a közüzemi csoportos beszedési  
megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazásban szereplő adatokat (név, cím, 
számlaszám), valamint a teljesítés elmaradásának okaira (számla fedezetlenségére, 
szerződés felmondásra, limitkorlátozásra, megbízás visszavonására vonatkozó információk) 
a szolgáltatók  részére átadja. A szolgáltatók az így megkapott adatokat banktitokként 
kötelesek kezelni.   
 
3.5. A számla tulajdonosának elhalálozása esetén a Bank a visszavonásig érvényes 
közüzemi csoportos beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazáson alapuló 
terheléseket és átutalási megbízásokat a halál tényéről való hitelt érdemlő 
tudomásszerzéséig teljesíti. 
 
 
4. Átutalási megbízások 
 
4.1.  A tulajdonos jogosult átutalási megbízást meghatározott napra (eseti vagy állandó) 
adni, amelyet a Bank a számla tárgynapi fedezete erejéig vállal teljesíteni, amennyiben a 
számlán tárgynapon rendelkezésre álló összeg a megbízás maradéktalan teljesítésére 
elegendő. 
 
4.2.  A Bank a megbízások befogadásának kezdő és záró időpontját Kondíciós Lista útján 
teszi közzé. 
A Bank megbízásokból reá háruló feladatokat a számlatulajdonos által meghatározott 
időpontban, ennek hiányában a kézhezvételtől számított egy banki napon belül teljesíti. 
Amennyiben a határidő munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, a határidő a 
legközelebbi banki napon jár le  
   
4.3. Amennyiben az eseti átutalás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a 
Bank ezen megbízást nem fogadja be. 

Amennyiben az állandó megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet az esedékesség napján 
nem áll rendelkezésre, a Bank ezen megbízás teljesítését 3 egymást követő Banki napon 
megkísérli. Amennyiben a teljesítés a fedezet hiánya miatt így sem lehetséges erről írásban 
értesíti a tulajdonost, ezen megbízást csak a Számlatulajdonos teljesítési határidőt követő 
ismételt és kifejezett írásbeli rendelkezése alapján az általa megjelölt időponttól teljesíti. 
  
5. Lekötési megbízások 
 
5.1.  Betét lekötésre a Számlatulajdonos bármely értéknapi kezdő időponttal adhat 
megbízást a mindenkor érvényben lévő Kondíciós Listában  meghatározott feltételekkel. 
 
5.2.  A Bank betét lekötésére vonatkozó megbízást kizárólag a mindenkor érvényben lévő 
Kondíciós Listában  közzétett feltételek mellett fogad el. 
 
5.3.  A Bank a lekötött betét összegét és az utána térített kamatot a lekötött betét futamideje 
alatt lejáratkor - a Számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában - a Családi Bankszámlán 
írja jóvá. 
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5.4.  A lekötés idő előtti megszüntetésekor a megszüntetett összeg után a Bank - a lekötési 
időtől függetlenül - a mindenkor érvényben lévő Kondíciós Listájában közzétett csökkentett 
mértékű kamatot fizet és a Számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában a tulajdonos 
bankszámláján írja jóvá. 

    
 
6. Kamatok, díjak, jutalékok és költségek 
 
6.1. A Bank a számlával kapcsolatos szolgáltatásokért a mindenkor érvényben lévő 
Kondíciós Listájában  megjelölt költségeket, jutalékokat és díjakat számolja fel.  
A költségek (pl. posta költség számlakivonat, másolat stb.) terhelése a szolgáltatások 
igénybevételekor történik.  
 
6.2. A Bank a Családi Bankszámlán elhelyezett lekötetlen (látra szóló) és lekötött összegek 
után a mindenkor érvényben lévő Kondíciós Listájában meghatározott kamatokat téríti meg. 
 
6.3.  A Bank a szerződés megkötésekor irányadó látra szóló vagy lekötött betét után járó 
betéti  kamat, a Kondíciós Listában  meghatározott egyéb díj, jutalék vagy költség mértékét  
jogosult az érintett szerződések külön írásbeli módosítása nélkül Kondíciós Lista 
közzétételével megváltoztatni. A lekötés időtartama alatt a lekötött betét kamata nem 
változik. 
 
6.4. Kamatszámítás, kamatozás kezdő napja 

A Bank a kamat számításának módját (képletét) és a kamatozás kezdő napjának 
meghatározását és a kamat  mértékét Kondíciós Listájában teszi közzé. 

Amennyiben a tárgyhó utolsó napja munkaszüneti vagy bankszünnapra esik a kamat  
jóváírása az esedékességet  megelőző első bankműveleti nap.  

Amennyiben a számlán lévő napi záróegyenleg nem éri el a mindenkor érvényben lévő 
Kondíciós Listában  meghatározott összeget, úgy arra a napra a Bank nem térit kamatot.  

A Bank a kamatok tekintetében - a mindenkor hatályos adójogszabályok előírásainak              
megfelelően - közteherrel csökkentett összeget fizeti meg a tulajdonosnak illetve írja jóvá a 
számláján. 
 
6.5.  A Bank jogszabályi rendelkezés alapján  egységesített betéti kamatláb mutatót (EBKM) 
köteles számítani a betétek után. Az EBKM mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza. 
   
6.6. Az Országos Betétbiztosítási Alapnak a betétek visszafizetéséért történő helytállására 
illetve a biztosítás feltételeire és igénybevételére irányadó szabályokat a hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos jogszabály határozza meg. 
 
 
7. Számlavezetésből eredő tartozások rendezése 
 
7.1. A Számlatulajdonos(ok) vállalja(k), hogy bankszámláján(ukon)  a mindenkori 
megbízásaik teljesítéséhez és a Bankkal kötött szerződéseiken alapuló követelések 
kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközt tarta(nak). 
      
7.2.  A Bank és a számla tulajdonosa(i) megállapodnak abban, hogy a Bank jogosult a 
Családi Bankszámla szerződésből eredő lejárt fizetési követeléseit - külön felhatalmazás 
nélkül - a mindenkori bankszámla követelés terhére kiegyenlíteni. 
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7.3. A Bank és a számla tulajdonosa(i) megegyeznek abban, hogy amennyiben a Banknak 
jelen szerződésből  eredő lejárt fizetési követelése a bankszámla egyenlegét meghaladja a 
Bank jogosult - külön felhatalmazás nélkül - ezen követelését a Számlatulajdonos lekötött 
betétszámlái terhére érvényesíteni azzal, hogy a lekötött betétszámla lekötési idejét és 
kamatozási feltételeit ez nem érinti. 
 
 
8. Értesítési kötelezettségek 
 
8.1.  A Bank és a számlatulajdonos(ai) a bankszámla szerződés alapján együttműködni 
kötelesek, így minden olyan tényről, körülményről, változásról késedelem nélkül tájékoztatni 
kötelesek egymást, amely a bankszámla szerződés teljesítése tekintetében jelentőséggel 
bírhat. 
 
A tulajdonos(ok) külön kiemelten vállalja(k), hogy a bankszámla szerződés megkötésekor 
megadott adatai(k)ban történő változásokról haladéktalanul értesíti(k) a számlát vezető 
bankfiókot. A kötelezettség elmulasztásából eredő károkat a mulasztó fél viseli. 
 
8.2. A Bank a Számlatulajdonos(ka)t bankszámlája(uk) tételes havi forgalmáról 
számlakivonattal értesíti. 

A kivonat tartalmazza a tárgyhóban a számla javára érkező jóváírásokat a szolgáltatások és 
díjak kiegyenlítését, egyéb átutalásokat, átvezetéseket a számlán lebonyolított 
készpénzforgalom adatait, a számla vezetésével kapcsolatos díjakat, jutalékokat, 
költségeket. 

A Bank havonta egy alkalommal küld számlakivonatot. A Számlatulajdonos rendelkezhet 
úgy, hogy nem kéri a számlakivonat részére postai úton történő megküldését. 

A Bank a Számlatulajdonosnak megküldendő számlakivonatot és egyéb értesítéseket - 
amennyiben  felek az egyedi bankszámla szerződésben másképpen nem állapodtak meg -  
a levelezési címre küldi. 

Több tulajdonos esetében a megadott levelezési címre a Bank egy számlakivonatot küld, a 
tulajdonostársak kötelesek gondoskodni arról, hogy a számlakivonat tartalmát a másik 
tulajdonos is megismerje. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Bankot 
felelősség nem terheli. 

A tulajdonostárs külön kérésére - költség felszámítása mellett - a Bank értesítést küldhet. 
Ha a számla tulajdonosa(i) a számlakivonatban közölteket a közléstől számított 15 napon 
belül nem kifogásolja(k), azt részé(ük)ről elfogadottnak tekinti a Bank.  

A kézbesítést megtörténtnek kell tekinteni, ha a kézbesítés ténye a Bank nyilvántartásában 
szerepel és az eredeti irat banki kézjeggyel ellátott (egyszerű) másolata vagy az elküldést 
igazoló banki kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvény a Bank birtokában van. 
 
  
9. A bankszámla szerződés megszüntetése 
 
9.1.  A szerződő felek bármelyike a szerződést 30 napos határidővel jogosult írásban 
felmondani. 

Több tulajdonos külön - külön rendelkezési joga alapján a tulajdonostársak a felmondási 
jogot egyénileg - a másik tulajdonos érdeksérelme nélkül - gyakorolhatják. A tulajdonostársat 
a számla megszüntetéséről a megszüntető tulajdonostárs értesíteni köteles. 
Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel. 

Több tulajdonos esetén ezen szabályok vonatkoznak a 10.4.45. pontban megfogalmazott 
megszüntetésre is. 

A szerződés megszüntetésekor felek egymással elszámolni kötelesek.  
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9.2.  A Bank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani ha :  
-  a Számlatulajdonosok szerződés szerinti lejárt és ki nem egyenlített fizetési   

kötelezettségüknek - írásbeli felszólítás ellenére az abban foglalt határidőig - nem 
tesznek eleget. 

-  egyéb súlyos szerződésszegést követnek el, így különösen az általános szerződési 
feltételek  díjak, jutalékok, költségek és a számla fedezetének biztosítására vállalt 
kötelezettségeiket megszegik. 

 
9.3. A Bank és a Számlatulajdonos(ok) közös megegyezéssel jelen bankszámla szerződést - 
írásban - megszüntethetik abban az esetben, ha a megszüntetés előtt valamennyi, a 
számlaszerződésből eredő tartozásukat rendezték.   
 
9.4. A bankszámla szerződés felmondása illetve közös megegyezéssel történő 
megszüntetése esetén a bankszámlához kapcsolódó kártya és ahhoz kapcsolódó 
folyószámla hitel szerződések automatikusan megszűnnek. 
 
 
10. A  Családi Bankszámlához kapcsolódó  folyószámlahitel  
 
10.1. A Családi Bankszámlával rendelkező Számlatulajdonos folyószámla hitelt a  
bankszámláját vezető fióknál igényelhet a külön megkötött folyószámla hitelszerződés és az 
általa elfogadott általános szerződési feltételekben rögzített feltételek mellett. 
 
10.2. A tulajdonostársak kizárólag együtt igényelhetik a folyószámla hitel szerződés 
megkötését. A tulajdonostársak a hitel visszafizetéséért egyetemlegesen felelnek 
 
10.3.  A  folyószámlahitel szerződés megkötésének feltételeit a Bank a mindenkor hatályos 
Kondíciós Listájában  teszi  közzé. 
 
10.4.  A hitelkeret összege a hitelkeretet igénylő számlatulajdonos(ok)  bonitásától függ: 

A bonitás-vizsgálat során a 10.5.1. pontban megfogalmazott feltételek meglétének 
vizsgálatán túl a Bank figyelembe veszi  a tulajdonos(ok) fizetőképességét, amelynek 
igazolására jogosult az általa meghatározott iratokat, okmányokat bekérni. 

A Számlatulajdonos(ok) által igényelhető hitelkeret minimális és maximális összegét a Bank 
a mindenkor hatályos Kondíciós Listában (Hirdetményében) teszi közzé. 
      
10.5. A hitelkeretet a Bank  folyószámla  hitel szerződés alapján tartja a Számlatulajdonos 
rendelkezésére. 

A  Bank  az  egyes  Számlatulajdonos(ok)  által  igénybe  vehető  hitelkeret  összegét 
(nagyságát) a Kondíciós Listájában  megállapított  feltételek  alapján, az  ott  megjelölt   
időtartamra  állapítja  meg.  A Bank a folyószámla  hitelszerződés  érvényességi  ideje  alatt 
folyamatosan figyelemmel kíséri a Számlatulajdonos szerződésben vállalt  
kötelezettségeinek  teljesülését. A Bank jogosult a hitelkeret összegét (nagyságát) a 
Kondíciós Listájában meghatározott módon és időtartamra újra megállapítani, amelynek 
mértékéről írásban értesíti a Számlatulajdonost. 
 
10.6.  A Bank a megkötött folyószámla hitel szerződés terhére az abban meghatározott 
összeg erejéig - a Számlatulajdonos(ok) külön rendelkezése nélkül - kölcsönt folyósít ha a 
számlatulajdonos számlájának egyenlege nem elegendő az általa(uk) adott megbízások 
teljesítéséhez. 
 
10.7.   A  Bank  a  hitelkeret  rendelkezésre  tartásáért, az  igénybe   nem  vett  hitelkeret  
összege után  rendelkezésre  tartási  jutalékot nem számít fel, az  igénybevett  hitel  összege  
után  kamatot  számít  fel.  
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A kamat számításának képletét, a kamat, valamint a díjak, jutalékok, költségek 
esedékességének  időpontját, a rendelkezésre  tartási  jutalék, a  kamat, a késedelmi kamat,  
a kezelési költség  mértékét  a  Bank  a mindenkor  hatályos Kondíciós  Listában  
(Hirdetményében) teszi  közzé. 
 
10.8. A hitelkeret terhére folyósított összegek törlesztése a folyószámlán történő jóváírások 
összegének erejéig és annak időpontjában történik.    

A Bank és a Számlatulajdonosa megállapodnak abban, hogy a Bank jogosult a folyószámla 
hitelszerződésen alapuló lejárt követeléseit a Számlatulajdonos Családi Bankszámlájának 
egyenlege terhére - ha a lekötetlen számlakövetelést meghaladja a lejárt követelések 
összege, akkor a lekötött betétszámla(k) terhére  - a Számlatulajdonos erre vonatkozó külön 
felhatalmazása nélkül - érvényesíteni. 

A lekötött betétszámlák terhére történő igény érvényesítés a lekötött betétszámla(k) lekötési 
idejét és kamatozását nem érinti. 
 
10.9.  A folyószámla hitelszerződés megszűnése       

Rendes felmondás joga: 

A szerződést rendes felmondással a Számlatulajdonos 15 napos, a Bank 90 napos 
felmondási idővel mondhatja fel írásban.  A felek a felmondási idő lejárta előtt egymással 
elszámolni kötelesek. 

Azonnali hatályú felmondás joga: 

A folyószámla hitelszerződést a Számlatulajdonos írásban azonnali hatállyal felmondhatja a 
hitelösszeg és járulékai visszafizetésével egyidejűleg. A Bank a folyószámla hitelszerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja : 
 -  a Ptk. 525.§.-ban foglalt felmondási okok valamelyikének bekövetkezésekor, 
 - ha a Számlatulajdonos a tartozását a Bank írásbeli felszólítására az abban foglalt 

határidőben nem fizeti meg, 
-  ha a Számlatulajdonosnak a hitelszerződés érdekében teljesített vállalásaiban 

kedvezőtlen változás áll be és ez által a hitel fedezettsége csökken, 
-  a Számlatulajdonos a hitelkeretét túllépi.      
 
A folyószámla hitel szerződés felmondásakor, illetve egyéb okból történő megszűnése 
esetén a hiteltartozás egy összegben esedékessé válik, amit a Bank írásbeli felszólítására 8 
napon belül köteles a Számlatulajdonos megfizetni.  
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11. Alkalmazandó jog és a jogviták eldöntése 
 
11.1. Az Ügyfél és a Bank közötti jogviszonyokra - ellentétes kikötés hiányában - a magyar 
anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni. 
 
11.2. Az Ügyfél, illetve mindazon személy, aki a Bank bármely szolgáltatásával összefüggő 
tevékenységét kifogásolja, panaszával a Banknál bejelentést tehet. A Bank a hozzá 
bejelentett panaszokat 15 napon belül kivizsgálja, elbírálja, és megválaszolja. A 
panaszügyintézés rendjéről a Bank részletes tájékoztatást ad.  
 
11.3. Amennyiben a panaszos a banki válaszban foglaltakkal nem tekinti panaszát 
rendezettnek, úgy jogában áll; 
-  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18-37. §-ai szerint szabályozott 

módon békéltető testülethez, 
-  a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez,  
-  általános fogyasztóvédelmi probléma esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz,  
- keresettel az illetékes bírósághoz fordulni. 
 
11.4. Bármely vita eldöntésére, amely jelen Üzletszabályzattal, illetve az arra épülő 
szerződéssel összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy 
értelmezésével, illetve a Bank által nyújtott pénzügyi-, vagy kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatással kapcsolatban keletkezik, a felek 5.000.000 (ötmillió) forint pertárgy érték 
feletti ügyekben alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Választottbíróság kizárólagos 
döntésének. A Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. 
 
12.  Tevékenységi engedélyek 
 
A Bank  tevékenységét   az  Állami  Bankfelügyelet   által  1992.  február  28. napján  F-
10/1992. számon, az 1992. május hónapjában 34/1992. számon és az Állami Pénz- és  
Tőkepiaci  Felügyelet  által 1997. november 26-án 970/1997/F. számon  kiadott 
engedélyeiben, külföldi pénznemben történő tevékenységre vonatkozóan a Magyar Nemzeti 
Bank által 1996. május 29. napján 261/I996. számon kiadott engedélyében meghatározottak 
alapján jogosult végezni. 
 
13. Hatálybalépés 
 
Jelen Üzletszabályzatot a KONZUMBANK Rt. Igazgatósága 93/2004. (06.18.) számú 
határozatával állapította  meg. 

Az Üzletszabályzat a KONZUMBANK Rt. „Az általános, valamint a bankszámlák vezetésére, 
a betétgyűjtésre, széf és- és letéti szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételekről szóló 
üzletszabályzat fenti számú igazgatósági határozattal megállapított módosítására vonatkozó 
hirdetmény megjelenését követő 15-ik napon a KONZUMBANK Rt.-nek a MKB Bank Rt.-be 
történő cégbírósági bejegyzése felfüggesztő feltétele mellett lép hatályba.  

Jelen Üzletszabályzatban foglaltak - mint általános szerződési feltételek - a Családi 
Bankszámla-, továbbá a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés részét képezik, az 
MKB Rt. A bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról 
szóló Üzletszabályzatának Általános rendelkezések című I. fejezetének rendelkezéseivel 
együtt. A jelen Üzletszabályzatban, illetve a Bank és az Ügyfél között megkötött 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben - az előző mondatban írt üzletszabályzati 
rendelkezéseken kívül - az MKB Rt. A bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a 
kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatának Bankszámlák vezetése című II., a 
Betétgyűjtés című III., továbbá az MKB Rt.  Hitelműveletek végzéséről szóló 
üzletszabályzatának rendelkezéseit is alkalmazni kell. 
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Ahol a KONZUMBANK Rt. és Ügyfelei közötti szerződések a KONZUMBANK Rt. általános, 
valamint a bankszámlák vezetésére, a betétgyűjtésre, széf- és letéti szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződési feltételekről szóló üzletszabályzatára hivatkoznak, ez alatt az MKB 
Bank Rt-nek a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról 
szóló üzletszabályzatát kell érteni.  
 
 
 
 

                                        

 

 


