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MKB PARTNER SZÁMLACSOMAG KONDÍCIÓI 
 
Közzétéve: 2019. március 28. 

Érvényes: 2019. március 28. 

 

Változás: Az MKB Bank Zrt. 2019. március 28-ával felfüggeszti a MasterCard 

Unembossed euró alapú, a VISA Internet, a VISA Classic és a VISA Gold betéti 

bankkártyák értékesítését, ezért új bankkártya igénylést ezen termékekre ettől a 

naptól nem fogad be. Az intézkedés nem érinti az érvényes szolgáltatási szerződés 

alapján már kibocsátott ezen kártyatípusokba tartozó kártyákat, ezek - további 

intézkedésig - változatlan feltételekkel használhatók. 

 

KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK 
Az MKB Partner Számlacsomag a következő kedvezményes szolgáltatásokat 

tartalmazza: 

 1 db forint bankszámla vezetése 0 Ft havi számlavezetési díjért 

 1 db MasterCard Standard PayPass forint alapú bankkártya 0 Ft éves díjért 

 NetBANKár szolgáltatás a bankszámla tulajdonosa számára 0 Ft havi díjért 

 NetBANKár szolgáltatás mellé igénybe vehető a havi díj mentes 

MKB Mobilbank alkalmazás 

 A Számlacsomag keretében igénybe vehető a havi díj mentes 

MKB TeleBANKár szolgáltatás 

 A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2009. évi LXXXV. törvény értelmében 

a fogyasztót megillető, az adott naptári hónapban első két alkalommal és 

összesen 150 ezer forintot meg nem haladó, forintban teljesített, ATM útján 

történő díjmentes készpénzfelvételi lehetőség igénybe vételére a 

Számlacsomag keretében vezetett bankszámlára is tehető nyilatkozat. 

 A Számlacsomag személyes igénylése esetén egyidejűleg igényelhető az 

MKB Kisösszegű folyószámlahitel1. 

 

IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK  
Az MKB Partner Számlacsomagot igényelheti 

 olyan vállalkozás közvetlen vagy munkaerő-kölcsönzés keretében 
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foglalkoztatott munkavállalója, amellyel a Bank megállapodást kötött a 

Számlacsomag biztosítására, és aki rendszeres munkabérét a 

Számlacsomag keretében nyitott bankszámlára utaltatja. 

 olyan szervezet munkavállalója vagy tagja, amellyel a Bank megállapodást 

kötött a Számlacsomag biztosítására, és aki rendszeres munkabérét a 

Számlacsomag keretében nyitott bankszámlára utaltatja. 

 állami alkalmazott (közalkalmazott, köztisztviselő, vagy többségi állami 

tulajdonban lévő szervezet munkavállalója), aki rendszeres munkabérét a 

Számlacsomag keretében nyitott bankszámlára utaltatja. 

Az MKB Partner Számlacsomag igénybevételére addig jogosult az Ügyfél, ameddig 

teljesíti az igénybevétel feltételeit.  Az igénybevételi feltételek ellenőrzését a Bank 

bármikor elvégezheti és a feltételek hiánya esetén a Számlacsomag igénybevételi 

lehetőségét megszüntetheti. Ez esetben az Ügyfél a szolgáltatásokat az MKB Extra 

Számlacsomagnak megfelelő kondíciókkal veheti igénybe, melyről külön értesítést 

nem küld a Bank. 

 

A SZÁMLACSOMAG HAVI DÍJA 
Az MKB Partner Számlacsomag havi díja 390 Ft.  

Ha az Ügyfél a Számlacsomag igénylését megelőző két éven belül nem rendelkezett 

az MKB Bank által vezetett bankszámlával, az első 3 havi díj nem kerül 

felszámításra. 

 

NEM KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK 
I. Bankszámlavezetés 

1. Bankszámlanyitás ingyenes 

2. További bankszámla havi számlavezetési díja 345 Ft/bankszámla 

 MKB Keretnövelő Személyi Kölcsön nyilvántartására ingyenes 

szolgáló bankszámla vezetése a kölcsön futamideje 

alatt  

 Hitel Bónusz Megtakarítási Számla vezetése addig, amíg ingyenes 

az ügyfél nem kezdeményez a hitel elő- vagy végtörlesz- 

tésén kívül egyéb tranzakciót  

3. Bankszámlakivonat postázása 

 Havonta egy alkalommal ingyenes 

 Ezen felül, postai úton 655 Ft/ kivonat 
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II. Fizetési forgalom 

A kondíciós listában feltüntetett díjakat/költségeket a Bank a Pénzügyi tranzakciós 

illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerinti mindenkori tranzakciós illeték 

mértékének megfelelően határozza meg, amely jelenleg: 

 a tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a, de fizetési műveletenként legfeljebb 

6 000 Ft, 

 a fizetési számláról, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő 

készpénzkifizetés esetén a tranzakciós illeték alapjának 0,6 %-a. 

A tranzakciós illeték alapja a magánszemély által indított átutalás esetén a 20 000 Ft-

ot meghaladó összeg. Ügyfelünknek a Kincstárnál vezetett, állampapír-forgalmazás 

érdekében igénybe vett ügyfélszámlája javára a Bankunknál vezetett fizetési 

számlájáról indított fizetési művelete tranzakciós illeték-mentes. 

 

1. A bankszámlára érkező átutalás jóváírása ingyenes 

2. Saját bankszámlák közötti átvezetés ingyenes 

normál teljesítéssel 

3. Saját bankszámlák közötti deviza átvezetés 0,10% max. 2 000 Ft 

T napi teljesítéssel2 

4. Forint (eseti) átutalás normál teljesítéssel 

 Elektronikus úton 100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

 EFER 100 Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

 TeleBANKáron 400 Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

 Papír alapon 0,40% min. 400 Ft max. 8 000 Ft 

 + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

5. Belföldi forint állandó átutalás 100 Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

6. Felhatalmazáson alapuló csoportos 100 Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

beszedési megbízás 

7.1. Deviza (eseti) átutalás normál teljesítéssel 

 SEPA elektronikus úton 0,05% min. 1 250 Ft max. 12 500 Ft

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

 Elektronikus úton 0,10% min. 2 500 Ft max. 25 000 Ft 

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

 SEPA papír alapon 0,15% min. 3 750 Ft max. 37 500 Ft 

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

 Papír alapon 0,20% min. 5 000 Ft max. 50 000 Ft 

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 
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 A Bank által nem jegyzett devizanemben 0,30% min. 7 500 Ft max. 75 000 Ft 

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

7.2. Deviza (eseti) átutalás T napi teljesítéssel2 

 SEPA elektronikus úton 0,15% min. 3 750 Ft max. 37 500 Ft

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

 Elektronikus úton 0,20% min. 5 000 Ft max. 50 000 Ft 

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

 SEPA papír alapon 0,25% min. 6 250 Ft max. 62 500 Ft 

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

 Papír alapon 0,30% min. 7 500 Ft max. 75 000 Ft 

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

8. Deviza állandó átutalási megbízás 0,10% min. 2 500 Ft max. 25 000 Ft 

9.1. VIBER eseti átutalás, ill. forint (eseti) 0,50% min. 12 500 Ft max. 

átutalás külföldre normál teljesítéssel 125 000 Ft 

9.2. VIBER eseti átutalás, ill. forint (eseti) 0,60% min. 15 000 Ft max. 

 átutalás külföldre T napi teljesítéssel2 150 000 Ft 

10. Hatósági átutalás / Azonnali forint beszedés 

 Az Ügyfél a fizetésre kötelezett 700 Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

 Az Ügyfél a beszedés benyújtója 700 Ft 

11. Hitel Bónusz Megtakarítási Számláról kezdeményezett tranzakciók 

 A kötelező megtakarítás és a jóváírt megtakarítási bónusz összegéig 

o A kapcsolódó hitel előtörlesztése vagy ingyenes 

végtörlesztése céljából, évente egyszer 

o a Hitel Bónusz Megtakarítás Számla ingyenes 

megszűnésekor 

 Minden egyéb esetben Jelen kondíciós lista adott tranzakció 

 típusra vonatkozó sora szerint 

III. Pénztári tranzakciók 

1. Pénztári befizetések 

 0 – 9 999 999 Ft összegig ingyenes 

 10 000 000 Ft-tól 0,10% 

2. Pénztári kifizetések 

 bankjegyben 0,50% min. 800 Ft max. 

 12 000 Ft + (0,6%) 

 érme utáni felár az alapjutalékon felül 0,50 Ft/érme 

3. Előre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása 0,20% min. 5 000 Ft 

esetén készpénzkezelési és rendelkezésre tartási díj 
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IV. Telefonos és elektronikus szolgáltatások 

1. TeleBANKár szolgáltatás 

 Belépési díj ingyenes 

 Havi díj ingyenes 

2. NetBANKár szolgáltatás 

 Belépési díj ingyenes 

 Havi díj3 195 Ft/felhasználó 

 SMS aláírási jelszó díja4 ingyenes 

 SMS értesítés sikeres NetBANKár belépésről ingyenes 

3. MobilBANKár (üzenetküldő szolgáltatás) 

 Havi díj3 250 Ft/felhasználó 

 SMS-díj5 23 Ft/SMS 

 Mobilértesítés üzenet díja6 10 Ft/üzenet 

 Szolgáltatás igénybevételének felfüggesztése ingyenes 

 Felfüggesztett szolgáltatás aktiválása 325 Ft 

4. MKB MobilBank (mobilalkalmazás) 

 Szelfi alapú azonosítás7 599 Ft/hónap 

 

V. Bankkártya használat 

Bankkártya típusok 

 MasterCard Unembossed forint8 és euró9 alapú nemzetközi bankkártyák 

 MasterCard Unembossed PayPass forint alapú nemzetközi bankkártyák 

 MasterCard Standard forint8, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák 

 MasterCard Standard PayPass forint alapú nemzetközi bankkártyák 

 MasterCard Gold forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák9 

 MasterCard Gold PayPass forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák 

 VISA Internet forint alapú nemzetközi bankkártya9 

 VISA Classic forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák9 

 VISA Gold forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák9 

 

MasterCard Unembossed forint8 és euró9 alapú nemzetközi bankkártyák, 

MasterCard Unembossed PayPass forint alapú nemzetközi bankkártyák 

1. Fedezeti számlán elhelyezhető legkisebb összeg nincs 

2. Standard költési (napi) limitek száma, összege  

 Vásárlás 3 db, 100 000 Ft 

 Készpénzfelvétel 3 db, 150 000 Ft 

3. Egyszeri és éves díjak  
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 Éves díj bankkártyánként, forint alapú bankszámlához 

o MasterCard Unembossed 3 500 Ft 

o MasterCard Unembossed PayPass 3 550 Ft 

 Éves díj bankkártyánként, deviza alapú bankszámlához 

o MasterCard Unembossed 15,6 EUR 

 Óvadék összege egyedi elbírálás 

 alapján 

4. Egyéb díjak  

 Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja 8 150 Ft 

 Bankkártya bankfiókban történő átvétele10 1 090 Ft 

 A bankkártya letiltásának díja 0 Ft 

 Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja 

o Mágnescsík/chip hibája esetén 0 Ft 

o Kártyaletiltás esetén 11 1 630 Ft 

o Egyéb esetben 1 630 Ft 

o Sürgősségi kártyapótlás külföldön - 

 Bankkártya designváltás díja 1 090 Ft 

 Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja 190 EUR + (0,6%) 

 Sürgősségi szolgáltatás elutasítása, illetve 54 EUR 

visszavonása  

 Bankkártya bizonylat beszerzésének díja 8 150 Ft 

5. Forgalmi jutalékok és költségek  

 Készpénzfelvétel  

o  MKB Bank bankfiókban III. 2. szerint 

o  egyéb belföldi bankfiókban  ill. postán,  0,36% + 420 Ft min. 840 Ft + 

postán végzett kártyás tranzakciók (0,6%) 

o külföldi bankfiókban 1,20% + 6,5 EUR + (0,6%) 

o  MKB Bank ATM-ből 91 Ft + (0,6%) 

o  idegen ATM-ből 425 Ft + (0,6%) 

o  külföldi ATM-ből 8 EUR + (0,6%) 

 Vásárlás 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)12 

6. A kártya lejárati ideje 3 év 

7. Külföldi utazási (betegség,- baleset,- és poggyász) biztosítás 

 Európa csomag opcionális, éves díja 3 000 Ft 

 Prémium csomag (Európa csomag opcionális, éves díja 3 600 Ft 

kiegészítése)   

 Autós csomag (Európa csomag kiegészítése) opcionális, éves díja 5 000 Ft 
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8. MKB Pay Szolgáltatás C. MKB Pay Szolgáltatás 

  Kondíciós Lista szerint 

 

MasterCard Standard forint8, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák, 

MasterCard Standard PayPass forint alapú nemzetközi bankkártyák, 

VISA Classic forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák9 

1. Fedezeti számlán elhelyezhető legkisebb összeg 100 000 Ft/ 

 400 USD/ 400 EUR 

2. Standard költési (napi) limitek száma, összege  

 Vásárlás 5 db, 200 000 Ft 

 Készpénzfelvétel 5 db, 200 000 Ft 

3. Egyszeri és éves díjak  

 Éves díj bankkártyánként, forint alapú bankszámlához 

o MasterCard Standard, VISA Classic 5 350 Ft 

o MasterCard Standard PayPass 5 400 Ft 

 Éves díj bankkártyánként, deviza alapú bankszámlához 

o MasterCard Standard, VISA Classic 6 250 Ft 

 Óvadék összege egyedi elbírálás alapján 

4. Egyéb díjak  

 Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja 8 150 Ft 

 Bankkártya bankfiókban történő átvétele10 1 090 Ft 

 A bankkártya letiltásának díja 0 Ft 

 Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja 

o Mágnescsík/chip hibája esetén 0 Ft 

o Kártyaletiltás esetén11 1 630 Ft 

o Egyéb esetben 4 350 Ft 

o Sürgősségi kártyapótlás külföldön 245 EUR 

 Bankkártya designváltás díja 1 090 Ft 

 Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja 190 EUR + (0,6%) 

 Sürgősségi szolgáltatás elutasítása, illetve 54 EUR 

visszavonása  

 Bankkártya bizonylat beszerzésének díja 8 150 Ft 

5. Forgalmi jutalékok és költségek  

 Készpénzfelvétel  

o  MKB Bank bankfiókban III. 2. szerint 

o  egyéb belföldi bankfiókban  ill. postán,  0,36% + 420 Ft min. 840 Ft + 

postán végzett kártyás tranzakciók (0,6%) 
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o külföldi bankfiókban 1,20% + 6,5 EUR + (0,6%) 

o  MKB Bank ATM-ből 91 Ft + (0,6%) 

o  idegen ATM-ből 425 Ft + (0,6%) 

o  külföldi ATM-ből 8 EUR + (0,6%) 

 Vásárlás 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)12 

6. A kártya lejárati ideje 3 év 

7. Külföldi utazási (betegség,- baleset,- és poggyász) biztosítás 

 Európa csomag opcionális, éves díja 3 000 Ft 

 Prémium csomag (Európa csomag opcionális, éves díja 3 600 Ft 

kiegészítése)   

 Autós csomag (Európa csomag kiegészítése) opcionális, éves díja 5 000 Ft 

8. MKB Pay Szolgáltatás  

 MasterCard Standard, MasterCard C. MKB Pay Szolgáltatás 

Standard PayPass Kondíciós Lista szerint 

 VISA Classic - 

 

MasterCard Gold forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák8,  

MasterCard Gold PayPass forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák, 

VISA Gold forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák9 

1. Fedezeti számlán elhelyezhető legkisebb összeg 100 000 Ft/ 

 400 USD/ 400 EUR 

2. Standard költési (napi) limitek száma, összege  

 Vásárlás 15 db, 500 000 Ft 

 Készpénzfelvétel 5 db, 1 000 000 Ft 

3. Egyszeri és éves díjak  

 Éves díj bankkártyánként, forint és deviza alapú bankszámlához 

o MasterCard Gold, VISA Gold 21 300 Ft 

o MasterCard Gold PayPass 21 000 Ft 

 Óvadék összege egyedi elbírálás alapján 

4. Egyéb díjak  

 Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja 0 Ft 

 Bankkártya bankfiókban történő átvétele10 1 090 Ft 

 A bankkártya letiltásának díja 0 Ft 

 Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja 

o Mágnescsík/chip hibája esetén 0 Ft 

o Kártyaletiltás esetén 11 1 630 Ft 

o Egyéb esetben 0 Ft 
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o Sürgősségi kártyapótlás külföldön 0 Ft 

 Bankkártya designváltás díja - 

 Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja 0 Ft + (0,6%) 

 Sürgősségi szolgáltatás elutasítása, illetve 0 Ft 

visszavonása  

 Bankkártya bizonylat beszerzésének díja 8 150 Ft 

5. Forgalmi jutalékok és költségek  

 Készpénzfelvétel  

o  MKB Bank bankfiókban III. 2. szerint 

o  egyéb belföldi bankfiókban  ill. postán,  0,36% + 420 Ft min. 840 Ft + 

postán végzett kártyás tranzakciók (0,6%) 

o külföldi bankfiókban 1,20% + 6,5 EUR + (0,6%) 

o  MKB Bank ATM-ből 0 Ft + (0,6%) 

o  idegen ATM-ből 425 Ft + (0,6%) 

o  külföldi ATM-ből 8 EUR + (0,6%) 

 Vásárlás 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)12 

6. A kártya lejárati ideje 3 év 

7. Külföldi utazási (betegség,- baleset,- és poggyász) biztosítás 

 Európa csomag beépített13, ingyenes 

 Prémium csomag (Európa csomag opcionális, éves díja 3 600 Ft 

kiegészítése)   

 Autós csomag (Európa csomag kiegészítése) opcionális, éves díja 5 000 Ft 

8. MKB Pay Szolgáltatás 

 MasterCard Gold, MasterCard C. MKB Pay Szolgáltatás 

Gold PayPass Kondíciós Lista szerint 

 VISA Gold - 

 

VISA Internet forint alapú nemzetközi bankkártya9 

1. Fedezeti számlán elhelyezhető legkisebb összeg nincs 

2. Standard költési (napi) limitek száma, összege  

 Vásárlás 3 db, 50 000 Ft 

3. Egyszeri és éves díjak  

 Éves díj bankkártyánként, forint alapú bankszámlához 1 480 Ft 

 Óvadék összege nincs 

4. Egyéb díjak  

 Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja 1 310 Ft 

 Bankkártya bankfiókban történő átvétele 10 1 090 Ft 
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 A bankkártya letiltásának díja 0 Ft 

 Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja 

o Mágnescsík/chip hibája esetén 0 Ft 

o Kártyaletiltás esetén 11 1 630 Ft 

o Egyéb esetben 655 Ft 

 Bankkártya bizonylat beszerzésének díja 8 150 Ft 

5. Forgalmi jutalékok és költségek  

 Vásárlás 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)12 

6. A kártya lejárati ideje 3 év 

 

VI. Bankszámlavezetéshez és fizetési forgalomhoz kapcsolódó egyéb díjak 

1. Nyilvántartásba vételi/módosítási/törlési díj 240 Ft/megbízás 

(papír alapú deviza és SEPA állandó átutalás esetén) 

2. Értéknapos átutalási megbízások; fedezethiány miatt 1 410 Ft/megbízás 

sorban kezelt megbízások törlése (Ügyfél általi kérés, 

illetve banki kezdeményezés alapján)14 

3. Belföldi forint megbízás visszahívása (eseti és állandó átutalási megbízás 

alapján történő terhelés/fizetés esetén) 

 az MKB Banknál vezetett bankszámláról 5 450 Ft/megbízás 

 nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról 5 450 Ft/megbízás 

 + a visszautalást  indító bank 

 által felszámított költség 

4. VIBER megbízások törlése 27 200 Ft/megbízás 

5. Nemzetközi átutalási megbízás törlése (Ügyfél által vagy banki kezdeménye-

zés alapján) a teljesítésre irányuló munkafolyamat megkezdése után 

 az MKB Banknál vezetett bankszámláról 5 450 Ft/megbízás 

 nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról 5 450 Ft/megbízás 

 + a visszautalást  indító bank 

 által felszámított költség 

6. Nem teljesített vagy hibásan teljesített nemzetközi átutalási megbízás össze-

gének visszaszerzése, nem a Bank hibája miatt, ha az átutalási megbízás 

hibás egyedi azonosítót tartalmaz 5 450 Ft/megbízás 

7. Nemzetközi átutalás teljesítése körében az Ügyfél által megadott adat 

módosítása 5 450 Ft/megbízás 

8. Nemzetközi átutalási megbízás teljesítésével kapcsolatos információ 

beszerzése 5 450 Ft/megbízás 

9. Bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltése 1 090 Ft/megbízás/hó 
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10. Fedezethiány miatt nem teljesített és sorba állított ügyfélmegbízás után 

felszámított díj 240 Ft/megbízás 

11. A 2007. évi CXXXVI. törvény alapján adathiány miatt zárolt bankszámlák 

esetén fizetendő zárlati díj 270 Ft/hó/bankszámla 

 + bankszámlavezetési díj 

12. Halál esetére szóló rendelkezés/módosítás 1 630 Ft/alkalom 

 

VII. További szolgáltatások kondíciói  

A fel nem sorolt banki szolgáltatások igénybe vételére a Bank standard lakossági 

feltételei, illetve kondíciói mellett nyílik lehetőség. A standard díjakat és jutalékokat a 

„Kondíciós lista magánszemélyek részére” következő fejezetei tartalmazzák: 

 II. Betéti termékek (L3), 

 III/1. Biztosíték nélküli hitelek (L4), 

 Általános és speciális rendelkezések (L8). 

 

VIII. Díjfizetés 

A Bank a havi díjak felszámítását zárlati elszámoláskor végzi. Számlacsomag 

igénylése/felmondása esetén zárlati elszámoláskor a választott új Számlacsomagra 

vagy a lakossági bankszámlavezetésre érvényes díjakat számítja fel. A fizetési 

forgalommal kapcsolatos és egyéb díjak azonnal elszámolásra kerülnek. 

 

A Számlacsomag igénylését megelőzően a Bankhoz benyújtott, határidővel ellátott 

eseti átutalási megbízás, állandó átutalási megbízás illetve csoportos beszedési 

megbízás teljesítése során azt a díjat/költséget számítja fel a Bank, amelyet a 

felsorolt megbízás benyújtásának időpontjában az ügyfél által igénybe vett 

Számlacsomag, ennek hiányában a lakossági bankszámlavezetésről szóló Kondíciós 

Lista tartalmaz. 

 

Számlacsomag igénylése/felmondása esetén, amennyiben az ügyfél megtartja a 

bankkártyáját, azt a Bank standard kondícióra állítja, és éves díját a bankkártya 

fordulónapján számítja fel az ügyfélnek. Abban az esetben, ha az ügyfél 

felmondására tekintettel megszűnik bármely típusú olyan bankkártya használata, 

amelyhez díjkedvezmény illette meg az ügyfelet, e kedvezményt a Bank az ügyfél 

részére kibocsátott más bankkártyára számolja el, ha van olyan bankkártya, amely a 

Kondíciós Lista értelmében kedvezményes díjazású.  

Ha az ügyfél a bankkártya-szerződés módosításával, vagy bármely új szerződés 

kötésével igényli új bankkártya kibocsátását, akkor a korábban számára kibocsátott 

bármely bankkártyához biztosított kedvezmény nem módosul, és az ügyfél nem 
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kérheti a kedvezmény módosítását úgy, hogy az az új bankkártyához kapcsolódjék. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 

Az Ügyfél egyidejűleg csak egy Számlacsomagot vehet igénybe. 

 

A Bank fenntartja magának a kondíciós lista változtatásának jogát, valamint azt a 

jogot, hogy a kondíciók, kamatlábak változásáról ügyfeleit az Üzletszabályzatban 

meghatározott módon (az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben) 

értesítse. 

 

MKB Bank Zrt. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A részletek megtalálhatók az MKB Kisösszegű Folyószámlahitel kondíciói c. kondíciós listában. 

2
 A tárgynapi teljesítés végső határidejét követő benyújtással. 

3
 A havi díj a szolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt is fizetendő. 

4
 Az SMS-ben kiküldött jelszó a kiküldéstől számítva 10 percig érvényes. 

5
 A hiteltörlesztés esedékességéhez kapcsolódó üzenetek díjmentesek. 

6
 A bankkártya műveletekhez, valamint a hiteltörlesztés esedékességéhez kapcsolódó üzenetek 

díjmentesek. A Bank a díjat határozatlan ideig nem számítja fel. 
7
 A Szelfi alapú azonosítás választható azonosítási forma, melynek segítségével arcfelismeréssel tud 

belépni az MKB MobilBank alkalmazásba. A Bank a szolgáltatás díját 2019. március 31-ig nem 
számítja fel. 
8
 A MasterCard Unembossed forint alapú, a MasterCard Standard forint alapú, valamint a MasterCard 

Gold forint, dollár és euró alapú bankkártyákat 2016. január 1-jétől a Bank nem értékesíti. 2016. 
augusztus 1-jétől az ügyfelek számára kibocsátott, lejáró, továbbá a hibás, illetve bármely okból 
letiltott bankkártyák helyett a Bank a kártyatermék korszerű, PayPass funkcióval kiegészített 
termékpárját bocsátja ki, amely az egyérintéssel történő fizetés lehetőségével a hagyományos 
bankkártyás fizetésnél egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb fizetést tesznek lehetővé. 
Amennyiben az Ön által eddig használt, és a kivezetendő bankkártyák körébe tartozó bankkártya az 
Ön Számlacsomagjában éves kártyadíj felszámítása nélkül került kibocsátásra, akkor az éves 
kártyadíj változása nem érinti Önt, a PayPass funkcióval kiegészített bankkártyát is éves kártyadíj 
nélkül fogja tudni igénybe venni. 
9 

A MasterCard Unembossed euró alapú, a VISA Internet, a VISA Classic és a VISA Gold betéti 
bankkártyákat 2019. március 28-ától a Bank nem értékesíti, ezért új bankkártya igénylést ezen 
termékekre ettől a naptól nem fogad be. Az intézkedés nem érinti az érvényes szolgáltatási szerződés 
alapján már kibocsátott ezen kártyatípusokba tartozó kártyákat, ezek - további intézkedésig - 
változatlan feltételekkel használhatók. 
10

 Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. 
11 

A Bank a díjat határozatlan ideig nem számítja fel. 
12

 A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó 
esetleges újabb jogszabályváltozásig - nem alkalmazza. 
13

 Beépített biztosítás: A bankkártya kibocsátásával a Biztosítottat megilleti a külföldi utazási 
biztosítás, a Bankkal kötött szerződésben meghatározott módon és feltételekkel. 
14

 A Bank által nyilvántartott értéknapos belföldi forint átutalási megbízásra vonatkozó NetBANKár 
rendszeren keresztül kezdeményezett törlési kérés végrehajtásakor a díj nem kerül felszámításra. 


