FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT
MKB NetBANKár Business illetve PCBankár szolgáltatás igénybe vétele
körében
Új

Módosítás

Név:
Előző név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
(a továbbiakban: Felhasználó)

Cégnév:
Számlaszám:
Bank tölti ki!

Felhasználó meghatalmazotti azonosítója (CIF ID): ...............................................................................

1. Kérem, hogy az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38., a továbbiakban: Bank) biztosítsa számomra
a
PCBankár Light
PCBankár
MKB NetBANKár Business
szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vételét és a hitelesítés feltételeit, az alábbiak szerint.
A hitelesítés módja:
SMS aláírás
Mobiltelefonszám a Szolgáltatás igénybe vételéhez*
*A Bank erre a telefonszámra küldi az SMS hitelesítéshez szükséges jelszót, valamint a Szolgáltatás első igénybevételéhez szükséges jelszót.

NYILATKOZAT
2. Tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek elfogadom, hogy:
2.1. A Szolgáltatást a jelen Felhasználói Nyilatkozatban, a Szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listában,
az MKB Bank Nyrt-nek az Általános Üzletszabályzatában, továbbá a Szolgáltatásra vonatkozó
Felhasználói kézikönyvben, Súgóban, ügyfél tájékoztatóban meghatározott módon és feltételekkel
vehetem igénybe. Kijelentem és jelen Felhasználói Nyilatkozat aláírásával kifejezetten megerősítem,
hogy a hivatkozott dokumentumokat megismertem.
2.2. Bármely, hitelesítést igénylő szolgáltatást kizárólag a Számlatulajdonos által megnevezett
Felhasználók vehetik igénybe, a Számlatulajdonos által megjelölt bankszámlák vonatkozásában, az
általa megjelölt módon és feltételekkel (a továbbiakban: Felhasználói jogok).
2.3. A Felhasználói jogokat kizárólag a Számlatulajdonos jogosult módosítani, visszavonni, a módosítással
érintett Szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott módon és feltételekkel.
2.4. A jogosultságok és hozzáférések módosításáról, visszavonásáról a Számlatulajdonos köteles
tájékoztatni a Felhasználót.
2.5. A hitelesítés módját csak a Felhasználó jogosult meghatározni és a Számlatulajdonos hozzájárulása
nélkül bármikor módosítani. Erről a Számlatulajdonost nem értesíti a Bank.
2.6. A választható hitelesítési módokat és választásuk feltételeit a vonatkozó Kondíciós lista tartalmazza.
Hitelesítést igénylő szolgáltatás használata során a Felhasználó egyidejűleg olyan hitelesítési módot
használhat az általa a Banktól igénybe vett valamely ilyen szolgáltatáshoz, amelyet a vonatkozó
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kondíciós lista tartalmaz, függetlenül attól, hogy mely számlatulajdonos jóváhagyása
alapján jár el. A hitelesítési mód a hitelesítést igénylő szolgáltatásonként eltérő lehet.
2.7. A Felhasználó által választott/használt hitelesítési módot a Számlatulajdonos nem
módosíthatja, a Felhasználó által használt hitelesítési módot nem szüntetheti meg.
2.8. A Felhasználó által választott hitelesítési mód használatának részletes feltételeit a jelen
Felhasználói Nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza, amelyben foglaltakat
a jelen Felhasználói Nyilatkozat aláírásával kifejezetten elfogadom és teljesítésüket vállalom.
2.9. A hitelesítés használatának díját a Számlatulajdonos fizeti meg, a Szolgáltatásra a vonatkozó
Kondíciós Listában meghatározott összegben és módon.
2.10.A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Bank által a Felhasználó számára átadott PCBankár
azonosítót a Felhasználó a Kondíciós listában meghatározott időtartamon belül köteles aktiválni, azaz
ezen időn belül köteles legalább egyszer legalább lekérdezésre igénybe venni a PCBankár
szolgáltatást. Az aktiválásra meghatározott időtartam elteltét követően a Bank megszünteti a
PCBankár szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét az aktiválást el nem végző Felhasználó
számára.
3. Igényelem - az 1. pontban megjelölt telefonszámra - a Banknak az 1. pontban meghatározott SMS-ben a
számomra küldött tájékoztatását arról, hogy a Felhasználó részére átadott azonosító kód, illetve azonosító
eszköz alkalmazásával bejelentkezés történt a MKB NetBANKár Business rendszerbe.
Értesítés bejelentkezésről
4. Jelen Felhasználói nyilatkozat a Felhasználó és a Bank által kötött, bankszámla nyitásáról és vezetéséről
szóló szerződés, továbbá a hitelesítéssel érintett valamennyi szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Kelt.: …………………………………….
…………………………………….
Felhasználó
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. …………………………………….

2. …………………………………….

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

-------------------------------------------------------------------------BANK NYILATKOZATA:
A Nyilatkozatot átvettem.
Kelt.: …………………………………
Fiók: …………………………………

Ügyintéző neve: …………………………
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Az SMS hitelesítés feltételei
PCBankár illetve MKB NetBANKár Business szolgáltatás
igénybe vétele esetén
1. Az SMS hitelesítés a Bank által a PCBankár, illetve az MKB NetBANKár Business szolgáltatás igénybe
vételéhez nyújtott szolgáltatás, amellyel a Bank biztosítja a Felhasználó számára a PCBankár illetve az MKB
NetBANKár Business szolgáltatás igénybe vételével a Banknak adott fizetési és egyéb megbízás aláírását (a
továbbiakban: SMS hitelesítés).
2. Az SMS hitelesítés olyan módon történik, hogy a Bank egyszer használható, meghatározott ideig érvényes
jelszót küld a Felhasználói nyilatkozatban megjelölt mobiltelefonszámra, SMS-ben.
3. A Felhasználó mobiltelefonszámát kizárólag a Felhasználó jogosult módosítani, a Bank részére átadott
írásbeli bejelentésben.
4. Az SMS hitelesítést kizárólag az a Felhasználó és azzal a mobiltelefonszámmal jogosult használni, aki és
amely számra írásban kérte az SMS hitelesítés használatát.
5. A Felhasználó az SMS hitelesítés használatával egyidejűleg más hitelesítési módot nem használhat
PCBankár szolgáltatás igénybe vételekor.
6. Az SMS hitelesítés igénybe vételéhez szükséges aláíró jelszó azonosító eszköznek minősül, amelynek
szerződésszerű használata a Számlatulajdonos felelőssége és kockázata. Az azonosító eszköz használatára
vonatkozó szabályokat a Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza.
7. Az SMS hitelesítés szolgáltatást az igénylés beérkezését követő harmadik munkanaptól nyújtja a Bank.
8. Az SMS hitelesítést a Számlatulajdonos kockázatára és felelősségére használja a Felhasználó azzal, hogy
az SMS hitelesítésre vonatkozó használati és biztonsági szabályok teljeskörű betartására köteles. Tudomásul
veszi, hogy a Bank a Számlatulajdonos számára – a Számlatulajdonos kérésére – tájékoztatást ad a
Felhasználó által használt hitelesítési módról, továbbá a használattal kapcsolatos esetleges hibákról,
mulasztásokról is.
Kelt.: …………………………………….
…………………………………….
Felhasználó
-------------------------------------------------------------------------BANK NYILATKOZATA:
Az SMS hitelesítés szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Igénylést a Bank elfogadja.
Kelt.: …………………………………….
…………………………………….
Bank
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