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MÓDOSÍTÁSOK
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

Az Átállás napjától az általános meghatalmazási jog megszűnik, és a
meghatalmazást számlánként szükséges megadni. Újra meghatalmazotti jogot
kell tehát adnom az eddig megadott meghatalmazottaimnak?
Nem, az Átállást megelőzően megadott „általános rendelkezők” a már megnyitott
számlákhoz automatikusan hozzárendelésre kerülnek.
Újonnan megnyitott számlá(k)hoz azonban eddigi meghatalmazotta(i) részére is
külön új meghatalmazást kell adnia.

Hogyan adhatok új meghatalmazást?
Új meghatalmazást kizárólag személyes ügyintézés mellett bankfiókjaink
valamelyikében van lehetőség megadni. Az Önhöz legközelebb eső MKB bankfiókot
honlapunkon, a fiók- és ATM keresőnkkel találhatja meg legegyszerűbben.

Az Átállással egyidejűleg a zárolásra szolgáló számlatípus is megszüntetésre
kerül. Ebből kifolyólag van nekem bármi teendőm? Mi történik az Átállásig
zárolt számlán kezelt összeggel?
A zárolt számlák megszüntetésre automatikusan történik, személyes ügyintézésre
nincs szükség. A változás csak technikai jellegű, a szolgáltatás továbbra is
díjmentesen vehető igénybe.
Az Átállás után az addig zárolt egyenleg teljes összegben zárolt marad.
A korábban leadott haláleseti rendelkezés megmarad?
Igen, a korábban leadott haláleseti rendelkezés érvényben marad.
Az Átállás során költségek nélkül megszüntethetem a számlámat?
Természetesen az Átállást megelőzően és az Átállást követő 2 hónapon belül
lehetőség van számlájának díjmentes felmondására. Felhívjuk azonban ügyfeleink
figyelmét, hogy a teljes bankkapcsolat megszüntetéséhez kapcsolódó járulékos

tranzakciós költségek (például a számla egyenlegének elutalása más banknál
vezetett bankszámlára) az ügyfelet terhelik a mindkor hatályos kondíciós listáink
szerint. A számla tényleges megszüntetése tehát csak akkor lehetséges, ha annak
egyenlege nulla.
Továbbra is kaphatok számlakivonatot papír alapon, és ha igen ennek lesz e
plusz költsége?
Továbbra is választása szerint kaphatja meg kivonatait, a mindenkori kondíciós
listában foglaltak szerint.
A tranzakciós illeték be fog terhelődni a számlámon?
Az Átállás napjától módosul a fizetési műveletekre vonatkozó banki díjak
elszámolása: megszűnik a gyűjtött díjterhelés (tárgyhónapra összesítve egy
összegben történő terhelés), és minden díjat, jutalékot és költséget - így a
tranzakciós illetékkel kapcsolatos díjat is - a bank a fizetési megbízás teljesítése
napján számol el a fizetési számla terhére.
A letéti gyűjtőszámla az átállással meg fog szűnni?
A letéti gyűjtőszámla az Átállást követően letéti számlává alakul át.

