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Szelfi alapú azonosítás: az eddig megszokott PIN kódos vagy ujjlenyomat alapú
azonosítás mellett az alkalmazásba történő belépéshez már választható új
szolgáltatásunk, az arcfelismerésre épülő azonosítás is.
Ujjlenyomat alapú azonosítás: amennyiben készüléke támogatja, az
alkalmazásba ujjlenyomatos azonosítással is beléphet.
Mobilértesítések: MobilBANKár üzeneteit ingyenes mobilértesítés formájában
kaphatja meg.
Számlaegyenleg: a bankszámlák és hitelkártya számlák aktuális állapota.
Számlatörténet: a bankszámlákon történt korábbi pénzmozgások könyvelt
tételeinek visszakövetése.
Átutalás: átutalhat forintban 24 vagy 16 jegyű GIRO formátumú bankszámlára.
Amennyiben vágólapra másol egy bankszámlaszámot, az alkalmazás a belépést
követően automatikusan felajánlja ezen számlaszámra való utalás lehetőségét.
Átvezetés: forint- és devizautalások az MKB Banknál vezetett saját bankszámlák
között, valamint hitelkártya számlára.
Bankkártyák kezelése: elérhető funkció a bankkártya történet, limitmódosítás,
blokkolás és aktiválás. Amennyiben nagyobb kiadást tervez bankkártyájával fizetni
vagy készpénzben felvenni, akkor javasoljuk, hogy állítson be átmeneti limitet a
felhasználni kívánt összeg, vagy a kártyás vásárlások/készpénzfelvételek
darabszáma szerint! Így átmenetileg a beállított feltétel teljesüléséig a módosított
összeget használhatja fel bankkártyájával, azután viszont a limit automatikusan
visszaáll az időintervallum (időtartam) elteltét megelőző limitre. Az ideiglenes és
állandó költési limit napi maximuma, minden kártyatípus esetén a következő
értékek lehetnek:
 készpénzfelvétel: 5 millió Ft / 25 db tranzakció
 kártyás vásárlás: 5 millió Ft / 20 db tranzakció
(USD vagy EUR devizanemet használó bankkártyák esetében a költési
limit az MKB Bank aktuális deviza árfolyamán számított USD, illetve
EUR összeg.)
Jövőbeni tranzakciók: az elkövetkezendő 30 napban esedékes értéknapos
megbízások és hiteltörlesztések lekérdezése.
Postaláda üzenetek: a legfrissebb, alapvető banki információk és a korábban
kiküldött mobilértesítések.
Widgetek átrendezése: igényeinek megfelelően átalakíthatóak a kezdőképernyőn
megjelenő funkciók ikonjainak sorrendje.





Biztonsági szintek beállítása: az átutalási tranzakciók végrehajtásához –
összeghatártól függően – különböző azonosítási módokat állíthatóak be az
alábbiak szerint:
 max. 5000 forintig nem szükséges azonosítást beállítani,
 max. 1 millió forintig PIN kódos vagy ujjlenyomatos azonosítást is
beállítható,
 1 millió forint felett PIN kódos azonosítás szükséges.
ATM- és fiókkereső: a legközelebbi bankfiókok és pénzkiadó automaták
lekérdezése.

Az elérhető szolgáltatások körét folyamatosan bővítjük, szem előtt tartva az
ügyféligényeket és visszajelzéseket.

