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Érvényes: 2012. szeptember 18-ától

Változások:

A Bank a jegybanki alapkamat-csökkentés következtében 2012.
szeptember 18-ától forint alapú hiteltermékeinek, a nem referencia
kamathoz kötött hitelek vonatkozásában 0,25%-kal csökkentette a
kamatát.
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I.

MKB Folyószámlahitel

Kamat (évi)

21,25%

Keretnyitásig felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Hitelkeret igénylési díj

0 Ft

Normál ügymenet esetén felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Hitelkeret éves díja
Rendelkezésre tartási jutalék

3 500 Ft
A ki nem használt hitelkeret 0,2%-a
(2012. december 31-éig befogadott kérelmek esetén nem kerül
felszámításra)

Normál ügymenettıl való eltérés esetén felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Hitelkeret emelési díj
Késedelmi kamat (évi)

5 000 Ft
Az emeléssel érintett keret 0,5%-a, minimum 3 500 Ft
Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + 6,00%

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és
speciális rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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2008. október 13-ától kezdıdıen az EUR alapú MKB Személyi Kölcsön igénylésére vonatkozó új kérelmek
befogadását a Bank határozatlan idıre felfüggeszti.
II. MKB Személyi Kölcsön
Devizanem
Kamat hitelösszegtıl függıen (évi)

Forint

Euró

300 000 Ft - 999 999 Ft

22,25%

18,00%

1 000 000 Ft - 2 999 999 Ft

21,50%

15,00%

3 000 000 Ft - 5 000 000 Ft
20,00%
Folyósításig felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Folyósítási MKB-nál vezetett számlára történı folyósításkor
jutalék
más banknál vezetett számlára történı folyósításkor
Normál ügymenet esetén felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Kezelési költség
Normál ügymenettıl való eltérés esetén felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Adminisztrációs díj
Szerzıdésmódosítási díj
− a hitel részbeni elıtörlesztése esetén

12,00%
1%
3%
0%
5 000 Ft

− ha a végsı lejáratig hátralévı futamidı a visszafizetés pillanatában az egy
−
−
−
−

évet meghaladja a 2010. február 28-ig, illetve a 2011. június 21. után
megkötött szerzıdések esetében
ha a végsı lejáratig hátralévı futamidı a visszafizetés pillanatában az egy
évet nem haladja meg a 2010. február 28-ig, illetve a 2011. június 21. után
megkötött szerzıdések esetében
a 2010. március 1. és 2011.június 21. között megkötött szerzıdések
esetében
a 2011. június 21-ét követıen megkötött szerzıdések esetében 12 hónap
alatt egy alkalommal a 200.000,- Ft-ot meg nem haladó összegő
visszafizetés esetén
a 2011.június 21-ét követıen megkötött szerzıdések esetében a
kamatperiódus fordulónapjára esı visszafizetés esetén

1,00%

0,50%

0%

20 000 Ft

− egyéb szerzıdési feltétel módosítása esetén
Zárlati költség (szerzıdés megszőnését eredményezı elıtörlesztés esetén)

− ha a végsı lejáratig hátralévı futamidı a visszafizetés pillanatában az egy
−
−
−
−

évet meghaladja a 2010. február 28-ig, illetve a 2011. június 21. után
megkötött szerzıdések esetében
ha a végsı lejáratig hátralévı futamidı a visszafizetés pillanatában az egy
évet nem haladja meg a 2010. február 28-ig, illetve a 2011. június 21. után
megkötött szerzıdések esetében
a 2010. március 1. és 2011.június 21. között megkötött szerzıdések
esetében
a 2011. június 21-ét követıen megkötött szerzıdések esetében 12 hónap
alatt egy alkalommal a 200.000,- Ft-ot meg nem haladó összegő
visszafizetés esetén
a 2011.június 21-ét követıen megkötött szerzıdések esetében a
kamatperiódus fordulónapjára esı visszafizetés esetén

1,00%

0,50%

0%

13 500 Ft/alkalom
AKCIÓ: 2012. december 31-éig nem kerül
felszámításra
500 Ft/levél
AKCIÓ: 2012. december 31-éig nem kerül
felszámításra

Személyes ügyfélmegkeresés díja

Hátralékkezelési díj

Az esedékesség napján
érvényes ügyleti kamat +
6,00%
Az esedékesség
Lejárt és forintra átváltott
napján érvényes
devizatartozások esetében:a
Késedelmi kamat mértéke (évi)
ügyleti kamat +
Forint MKB Személyi
6,00%
kölcsönnek az esedékesség
napján érvényes kamatlába
+ 6,00%
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és
speciális rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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III.

Hitelkártyák

Standard típusú - forint alapú nemzetközi - hitelkártyák
- MasterCard Standard Hitelkártya
- MKB - T-Mobile MasterCard Standard Hitelkártya, MKB - T-Mobile MasterCard Standard PayPass Hitelkártya
- Miles & More MKB MasterCard Standard Hitelkártya, Miles & More MKB MasterCard Standard PayPass Hitelkártya*
* A Miles & More MKB MasterCard Standard Hitelkártya, valamint Miles & More MKB MasterCard Standard PayPass Hitelkártya
hitelkamat és kártyadíj adatai a 8. oldalon találhatóak

Standard típusú hitelkártyák
Hitelkamat

32,64%/év

Standard költési limitek
Napi limit

száma

összege (Ft)

- vásárlás

5

200 000

- készpénzfelvétel

5

A kártya lejárati ideje

200 000
1 év

Keretnyitásig felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Éves kártyadíj

5.500 Ft

Kártyahasználat során felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Hitelkártya postai úton történı kézbesítése

ingyenes

Hitelkártya bankfiókban történı átvétele**

1 000 Ft

Hitelkártya havi minimális törlesztés
bankfiókban történı befizetése

ingyenes

Készpénzfelvétel
- belföldi ATM-bıl
- külföldi ATM-bıl
- belföldi bankfiókban és postán
- külföldi bankfiókban
Postán végzett kártyás tranzakció
Vásárlás
Csoportos beszedési megbízás teljesítése a
számláról***

1 500 Ft
8 EUR
3,50% + 250 Ft, min 2 000 Ft
2 % + 6 EUR
3,50% + 250 Ft, min 2 000 Ft
ingyenes
ld. Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés,
szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások fejezet II. 8. pont

Biztosítás

ingyenes

Zárlati elszámolás díja havonta

300 Ft

Egyéb igények jelentkezése esetén felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Hiteltúllépési díj
Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja
A bankkártya letiltásának díja
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík hibája esetén
- kártyaletiltás esetén
- egyéb esetben
- sürgısségi kártyapótlás külföldön
Külföldön sürgısségi készpénzfelvét díja
Sürgısségi szolgáltatás elutasítása, illetve
Bankkártya bizonylat beszerzésének díja
Hitelkártya szerzıdésmódosítási díj
Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás
havi díja

5 000 Ft/hó
7 500 Ft
10 000 Ft

Késedelmi díj

3 500 Ft/hó

Behajtási díj

ingyenes

ingyenes
ingyenes
4 500 Ft
225 EUR
175 EUR
50 EUR
7 500 Ft
1 000 Ft
ingyenes

**Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra
***Kizárólag a T-Mobile MasterCard Standard és Gold hitelkártya számláról a T-Mobile havi elıfizetés díja teljesíthetı
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális
rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói tartalmazzák.
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Hitelkártyák
Gold típusú - forint alapú nemzetközi - hitelkártyák
- MasterCard Gold Hitelkártya
- MKB - T-Mobile MasterCard Gold Hitelkártya, MKB - T-Mobile MasterCard Gold PayPass Hitelkártya
- Miles & More MKB MasterCard Gold Hitelkártya, Miles & More MKB MasterCard Gold PayPass Hitelkártya*
* A Miles & More MKB MasterCard Gold Hitelkártya, valamint Miles & More MKB MasterCard Gold PayPass Hitelkártya hitelkamat és
kártyadíj adatai a 8. oldalon találhatóak

Gold típusú hitelkártyák
Hitelkamat
Standard költési limitek
Napi limit
- vásárlás
- készpénzfelvétel
A kártya lejárati ideje
Keretnyitásig felmerülı díjak

száma
10
5

Éves kártyadíj

összege (Ft)
1 000 000
500 000

MKB – T-Mobile Gold és
MKB – T-Mobile Gold PayPass hitelkártyák
30,93%/év
száma
10
5
1 év

15.000 Ft

összege (Ft)
1 000 000
500 000

13.000 Ft

Kártyahasználat során felmerülı díjak, jutalékok, költségek
Hitelkártya postai úton történı kézbesítése

ingyenes

Hitelkártya bankfiókban történı átvétele**
Hitelkártya havi minimális törlesztés
bankfiókban történı befizetése
Készpénzfelvétel
- belföldi ATM-bıl
- külföldi ATM-bıl
- belföldi bankfiókban és postán
- külföldi bankfiókban
Postán végzett kártyás tranzakció
Vásárlás

1 000 Ft
ingyenes
1 500 Ft
8 EUR
3,50% + 250 Ft,, min 2 000 Ft
2 % + 6 EUR
3,50% + 250 Ft, min 2 000 Ft
ingyenes

Csoportos beszedési megbízás teljesítése a
számláról***

ld. Kondíciós lista magánszemélyek részére I.
Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és
kapcsolódó szolgáltatások fejezet II. 8. pont

Biztosítás

ingyenes

Zárlati elszámolás díja

300 Ft

Egyéb igények jelentkezése esetén felmerülı költségek
Hiteltúllépési díj
Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja
A bankkártya letiltásának díja
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík hibája esetén
- kártyaletiltás esetén
- egyéb esetben
- sürgısségi kártyapótlás külföldön
Külföldön sürgısségi készpénzfelvét díja
Sürgısségi szolgáltatás elutasítása, illetve
visszavonása
Bankkártya bizonylat beszerzésének díja
Hitelkártya szerzıdésmódosítási díj
Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás havi
díja
Késedelmi díj
Behajtási díj

5 000 Ft/hó
ingyenes
10 000 Ft
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
7 500 Ft
1 000 Ft
ingyenes
3 500 Ft/hó
ingyenes

**Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra
***Kizárólag a T-Mobile MasterCard Standard és Gold hitelkártya számláról a T-Mobile havi elıfizetés díja teljesíthetı
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és
speciális rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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Miles & More MKB Standard és
Miles & More MKB Standard PayPass
hitelkártyák

Miles & More MKB Gold és
Miles & More MKB Gold PayPass
hitelkártyák

HON és Senator

0 Ft

0 Ft

Frequent Traveller

0 Ft

6 500 Ft

Base

6 500 Ft

13 000 Ft

Instant

6 500 Ft

13 000 Ft

A kártyaigénylés
pillanatában nincs

6 500 Ft

13 000 Ft

32,64%/év

30,93%/év

Miles & More MKB Hitelkártyák
hitelkamat és Éves kártyadíj adatai
Éves díj bankkártyánként
(fı- és társkártya esetében)

Az igénylés vagy
megújítás
pillanatában az
ügyfél Miles &
More Törzsutas
státusza

Kamat
Hitelkamat

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és
speciális rendelkezések” fejezet tartalmazza. A hiteltermékekre vonatkozó termék paramétereket az egyes termékek ügyféltájékoztatói
tartalmazzák.
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