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I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2011. november 28-ától
Közzétéve: 2011. augusztus 26.
2011. október 15-étől a Bank megszünteti a Forint keretmegbízások elindítását (aktivizálását). Ezen időpont
után csak azon keretmegbízásokat teljesíti a Bank, amelyek elindítása (aktivizálása) 2011.október 15-e előtt
megtörtént.

I.

Bankszámlavezetés

1. Az MKB Bank az alábbi devizanemekben nyit és vezet bankszámlát:
HUF, AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, JPY, KWD, NOK, PLN, RON, SEK, USD
2. Bankszámlavezetési díj
A Bank a számlavezetési szolgáltatások díjaként havi bankszámlavezetési díjat számol fel a „Kondíciós
Lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó
szolgáltatások ” című kondíciós listában meghatározott mértékben.
A 14 éven aluli MKB, MNB és Waberer’s ösztöndíjasok részére a Bank az alábbi szolgáltatásokat nyújtja
díjmentesen:
- számlavezetési szolgáltatás
- papír alapú eseti forint átutalás bankon belüli és kívüli tranzakciók esetén
- papír alapú forint állandó átutalás bankon belüli és kívüli tranzakciók esetén
- pénztári kifizetés forintban.
Ezen ügyfelek számára egyéb banki szolgáltatás (különös tekintettel az elektronikus csatornák és a
bankkártya használatára) nem vehető igénybe.
Az Inaktív bankszámlák vezetése körében – a bankszámlavezetési díjon
bankszámlavezetési díjat jogosult felszámolni a Bank a számlatulajdonos Ügyfélnek:

felül

-

inaktív

1) Ha a Banknál vezetett valamennyi bankszámlájának a naptári hónapra vonatkozóan forintban
meghatározott, összevont átlagegyenlege* nem éri el a 20.000,- Ft-ot (húszezer forintot). (A
devizaszámlák átlagegyenlegét a Bank az adott hónap utolsó munkanapján érvényes MNB deviza
közép árfolyamon számolja át forintra);
* Összevont átlagegyenleg: az Ügyfél valamennyi, a Banknál vezetett bankszámlája havi
átlagegyenlegének összege.
Bankszámla havi átlagegyenlege: az adott hónap napi, látra szóló kamatozású, záróegyenlegeinek számtani átlaga.
és
2) Nem teljesíti az alábbi feltételek egyikét sem:
a) A Banknál vezetett bármely bankszámláján naptári hónaponként összesen legalább három terhelés
vagy jóváírás történik (figyelmen kívül hagyva a saját számlák közötti átvezetést);
b) Van a Bankkal kötött, hatályos betéti szerződés alapján lekötött betétje (összeghatártól függetlenül);
c) Van hatályos hitelszerződése a Bankkal;
d) Igénybe veszi a Bank alábbi szolgáltatásainak valamelyikét:
 értékpapír számla vezetése,
 lakossági szolgáltatáscsomag nyújtása,
 Start, Gondoskodó vagy Gondoskodó Plusz Bankszámla vezetése,
 Megtakarítási Számla vezetése,
 Kivételes Folyószámla vezetése
 Trezor Tartós Megtakarítási Számla
3. Díjak elszámolása
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Az alábbi kondíciók felszámítására zárlati időszakonként - minden hónap utolsó péntekén – kerül sor:
Bankszámlavezetési díj, Szolgáltatáscsomag díj, Telefonos és elektronikus szolgáltatások havi díja,
postafiók bérleti díj, továbbá a gyűjtött, egy összegben esedékes SMS díjak.
Az egyéb pontokban feltüntetett jutalékokat, díjakat és költségeket az MKB Bank azok felmerülésekor
számolja el a Számlatulajdonos bankszámlája terhére.
Az azonnali forint beszedési megbízás benyújtása esetén a vonatkozó díj fizetése a megbízás
kezdeményezőjét terheli. A benyújtott azonnali forint beszedési megbízás alapján történő teljesítéskor a
fizetésre kötelezett Számlatulajdonos a papíralapú forint eseti átutalásnál alkalmazott forgalmi jutalékot
fizeti meg.
Deviza alapú bankszámla ellen benyújtott azonnali beszedési megbízás teljesítése konverzióval történik,
az MKB Bank pénztári deviza árfolyamának alkalmazása mellett.
Az MKB Bank javára fizetendő díj-, jutalék- és költségelszámolások késedelmes teljesítése, illetve a
Bankkal szemben keletkező egyéb - szerződésekben nem szabályozott - tartozások esetén a késedelmi
kamat mértéke - amennyiben valamely szerződésben eltérően nem került megállapításra - megegyezik a
mindenkor hatályos Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat mértékével.
Az átutalás teljesítése során felmerülő költségeket, díjakat és jutalékokat – ide értve a teljesítésbe bevont
bankok által felszámított díjakat, költségeket és jutalékokat (a továbbiakban együtt: Költségek) is – a
Bank felszámítja és felmerülésüket követően az Ügyfél nála vezetett bankszámláját azok összegével
megterheli, az alábbi feltételekkel:
• Ha a Költségek a megbízásban meghatározott összeg terhelését követően merülnek fel, ezen
időponttól eltér a költségek terhelésének időpontja (utólagos terhelés);
• A Költségek összege a teljesítésbe bevont bankokra tekintettel eltérő lehet;
• Ha az Ügyfél a kedvezményezett, a jóváírást követően számolja el a Bank a Költségeket és terheli
meg az Ügyfél bankszámláját.
4. Konverziók
4.1. A konverziók (a különböző devizák vagy valuták közötti átváltások) az MKB Bank kereskedelmi
devizaárfolyamán történnek, kivéve a jelen pontban felsorolt megbízások teljesítését, amelyek esetében
az MKB Bank pénztári devizaárfolyamát alkalmazzuk:
• beérkező deviza átutalások jóváírása;
• devizaszámlára érkező forint átutalások jóváírása;
• pénz- és értéktári tranzakciók;
• bankkártya (betéti bankkkártya és hitelkártya) használattal kapcsolatos tranzakciók;
• NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével azonnali teljesítésre benyújtott deviza átvezetési (az
ügyfélnek a Banknál vezetett különböző devizanemű bankszámlái közötti átutalási) megbízások.
4.2. Konverzió esetén valutát/devizát a forinttal szemben jegyzett vételi árfolyamon vásárolunk, és a forinttal
szemben jegyzett eladási árfolyamon adunk el. Abban az esetben, ha a konverzió két külföldi devizanem
között történik, a Bank az alábbi eljárást alkalmazza a konverzióhoz használt árfolyam tekintetében, attól
függően, hogy a két devizanem közül a forinttal szemben melyik erősebb (a forinttal szembeni
vételi/eladási árfolyama magasabb):
a) a két deviza közül a konvertálandó, forinttal szemben erősebb devizát középárfolyamon (a vételi és az
eladási árfolyam átlagán), és a forinttal szemben gyengébb devizát eladási árfolyamon,
b) a két deviza közül a konvertálandó, forinttal szemben gyengébb devizát vételi árfolyamon, és a
forinttal szemben erősebb devizát középárfolyamon konvertáljuk.
5. Nem számít fel a Bank forgalmi jutalékot
A Bank nem számít fel jutalékot egyazon Ügyfél saját - Bankunknál vezetett - bankszámlái közötti
tranzakcióira.
6. Átutalások esetén alkalmazott sürgősségi díjak
Amennyiben ügyfelünk kérésére a „szokásos ügymenetnél” (a Megbízások befogadása és teljesítése
pontban meghatározottnál) gyorsabban történik az ügyintézés, a tranzakció végrehajtása, Bankunk
sürgősségi jutalékot számít fel.
Bankon belüli devizaátutalások esetében amennyiben a megbízás EGT-n belüli fizetési művelet, a Bank
nem tud alkalmazni a meghirdetettől eltérő végrehajtási folyamatot. Amennyiben az ügyfél EGT-n belüli
fizetési művelet esetében igényli ezen szolgáltatást a Bank ezen kérést figyelmen kívül hagyja és a
sürgősségi jutalékot sem számolja fel.
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7. Csekkek kibocsátásával és elszámolásával kapcsolatos díjak
Minden, a csekkek kibocsátásával és elszámolásával kapcsolatos külföldi bankköltség a megbízó
Ügyfelet terheli.
A külföldi bank által áthárított jutalékot, illetve extra költségeinket(pl. futárposta) ügyfeleink terhére
számoljuk el.
Az MKB Bank a beszedésre átvett csekkek átutalási díját az ügyfél terhére számolja el.
8. Átutalási megbízásra illetve pénztári kifizetésre vonatkozó eseti meghatalmazás
500 000 Ft-ot meghaladó összegről szóló eseti meghatalmazás - függetlenül a teljesítés devizanemétől kizárólag közjegyzői okiratba foglalva adható.
9. Bankjegyben történő fizetés
9.1.

Jelentős összegű bankjegy pénztári kifizetése
HUF, EUR és USD bankjegy azonnali pénztári kifizetését a Bank készlettől függően vállalja:
2 millió Ft érték feletti HUF, EUR és USD kifizetési igényről előzetesen 1 munkanappal előbb, 11 óráig
kérjük a Bankot tájékoztatni.
A 10 millió Ft érték feletti EUR és USD kifizetési igényről előzetesen 2 munkanappal előbb, 11 óráig
kérjük a Bankot tájékoztatni.
AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, JPY, NOK, PLN, RON, SEK valutanemekben történő
bankjegy azonnali pénztári kifizetését a Bank készlettől függően vállalja. 200 ezer Ft érték feletti
kifizetési igényről kérjük a Bankot előzetesen 2 munkanappal előbb, 11 óráig tájékoztatni.
Az előzetesen bejelentett igények esetleges visszavonásáról is a fent meghatározott időpontokig kérjük a
Bankot tájékoztatni.
Az MKB Bank skót fontban nem fogad el pénztári befizetést és nem végez más devizanemre történő
valutaváltást.

9.2.

Forgalomra alkalmatlan sérült és selejt forint bankjegy átvétele
Selejt bankjegyet (a forgalommal járó, kopás következtében elhasználódott, zsiradékkal, olajjal,
vegyszerekkel, festékkel, tintával beszennyezett, szakadt, de egyébként teljes bankjegyet) a Bank
pénztári befizetésre illetve más devizanemre történő valutaváltásra elfogadja, ha a szennyezettség
mértéke nem haladja meg a bankjegy felületének 49%-át, és nem akadályozza a bankjegy
felismerhetőségét.
Sérült (csonka) forint bankjegyet a Bank pénztári befizetésre illetve más devizanemre történő
valutaváltásra elfogadja, ha a bankjegy terjedelme felénél nagyobb részét egybefüggően eléri (az olyan
hiányos bankjegy, melynek az egyazon bankjegy összetartozó részei elérik a hiánytalan bankjegy
felületének 51%-át).

9.3.

Forgalomra alkalmatlan sérült valuta bankjegy átvétele
Sérült, hiányos valuta bankjegyet a Bank pénztári befizetésre illetve más devizanemre történő
valutaváltásra elfogadja, ha a felülete 90%-ban ép, és nem sérült a bankjegy sorozatszáma, illetve USD
esetén a bank és kincstári pecsét.

10. Érmében történő fizetés
10.1. Az MKB Bank HUF, GBP és EUR valuták esetében fogad el érméket pénztári befizetésre illetve más
devizanemre történő valutaváltásra. GBP esetén csak az 1-es és 2-es érméket fogadja el a Bank.
10.2. Forint érmében történő kifizetése esetén az alapjutalék feletti felárat 100 darab feletti érme kifizetése
esetén számítja fel a Bank. A Bank maximum 5.000 darab érme kifizetését vállalja.
10.3. Selejt, sérült érmék elfogadása: selejtes érmének nevezzük a rendeltetésszerű használat
következtében súlyukban megfogyott, vagy nehezen felismerhető pénzérméket. A selejtes forint- vagy
valutaérméket (USD, EUR) a Bank teljes értékben fogadja el pénztári befizetésre illetve más devizanemre
történő valutaváltásra. A hiányos érméket sem fizetésképpen, sem váltásként nem fogadja el a Bank,
kivéve a nemesfémtartalmú forint érméket. A sérült nemesfémtartalommal bíró forintérméket az ügyfél
számláján utólagos elszámolásra - átvételi elismervény ellenében – veszi át a Bank.
11. Számlakibocsátás
A Bank az ügyfelek részére az ÁFA törvényben szabályozott számlakibocsátást eseti számla, illetve
gyűjtőszámla alkalmazásával teljesíti.
A számlabizonylat a bankszámlakivonattal együtt, az ügyfél által meghatározott gyakorisággal kerül az
ügyfél részére megküldésre.
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12. Megbízások befogadása és teljesítése
Benyújtás: Fizetési megbízás átadása a Banknak papír alapon vagy elektronikus úton.
Beérkezés: A papír alapon vagy elektronikus úton a Bankhoz benyújtott fizetési megbízást a Bank
érkezteti, rögzítve és tárolva a beérkezés időpontját (év, hó, nap, óra, perc).
Átvétel: A beérkezett fizetési megbízást a Bank befogadásra előkészíti, megvizsgálva a befogadás
feltételeinek teljesülését.
Végső benyújtási határidő: A Bank által meghatározott olyan, a munkanap záró időpontját legfeljebb
kettő órával megelőző végső határidő, amelyet követően beérkezett fizetési megbízást a következő
munkanapon átvettnek tekinti.
Befogadás: A fizetési megbízás Bank általi teljesítése során a Bankra háruló feladatok elvégzésének
körében a feldolgozás megkezdése, a formai és tartalmi szempontból is megfelelő fizetési megbízás és a
szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően.
Tárgynap: A fizetési megbízás Bank általi befogadásának napja, amely minden esetben banki munkanap.
A teljesítési határidők számításánál csak banki munkanapok vehetők figyelembe.
Munkanap záró időpontja: a Bank által különböző ismérvek (így különösen a devizanem, a benyújtás
helye és módja, a fizetési mód, stb.) alapján meghatározott azon időpont, ameddig az adott fizetési
megbízást átveszi.
12.1.

Tárgynapi feldolgozásra történő megbízások befogadási határideje
a. Belföldi forint fizetési megbízások (forint alapú bankszámla terhére)

Átutalási ill.
beszedési
megbízás
Csoportos
beszedési
megbízás
megkifogásolása
Átutalás MKB
Banknál vezetett
bankszámlára

VIBER
megbízások

Munkanap záró
időpontja

Végső benyújtási
határidő

elektronikusan

19:00

tárgynap 17:45

papír alapon

14:00

tárgynap 12:00

papír alapon

Jóváírás
tárgy + 1. napon

a terhelési napot
megelőző munkanap
15:00

TeleBANKár
ügyintézőn
keresztül

17:00

elektronikusan

19:00

tárgynap 17:45

papír alapon

14:00

tárgynap 12:00

elektronikusan

16:00

tárgynap 14:30

papír alapon

15:00

tárgynap 13:00

19:45

tárgynap 17:45

tárgy + 1. napon

a terhelési napot
megelőző
munkanapon
pénztárzárással
megegyezően

továbbítás tárgynapon

tárgynapon

TeleBANKár
rendszeren
keresztül

Postai

TeleBANKár
rendszeren
keresztül indított
forint
keretmegbízás

Benyújtás
módja

Postai kifizetési
utalványok

papír alapon

terhelési napot
megelőző
munkanapon
pénztárzárással
megegyezően

Pénztári

Keret*

VIBER

Bankon
belüli
átutalás

Bankközi GIRO
és csoportos

Tranzakció

készpénzfizetési
megbízások

pénztárban

pénztárzárással pénztárzárással
megegyezően
megegyezően

tárgynapon

*2011. október 15-étől a Bank megszünteti a Forint keretmegbízások elindítását (aktivizálását). Ezen időpont után csak azon
keretmegbízásokat teljesíti a Bank, amelyek elindítása (aktivizálása) 2011.október 15-e előtt megtörtént.
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b. Nemzetközi fizetési megbízások
Beérkező fizetési megbízások összegének jóváírása
Pénznemek közötti átváltás
(konverzió)

Munkanap záró időpontja

Jóváírás a kedvezményezett
számláján

Alkalmazott árfolyam

Jóváírás konverzió nélkül

nincs
a jóváírásra vonatkozó
megbízás befogadásakor
érvényes pénztári deviza
árfolyam

tárgynap 16:00
Jóváírás konverzióval

tárgynapon

Azonnali fizetési megbízás benyújtása NetBANKár szolgáltatás igénybevételével MKB Banknál vezetett saját bankszámla
javára (átvezetés)
Pénznemek közötti
átváltás (konverzió)

Munkanap záró
időpontja

Végső benyújtási
határidő

Jóváírás a kedvezményezett
számlán

Alkalmazott árfolyam

Terhelés konverzió
nélkül

nincs
19:45

tárgynap 17:45

a megbízás befogadásakor
érvényes pénztári deviza
árfolyam

Terhelés konverzióval

azonnal

Fizetési megbízás benyújtása elektronikus szolgáltatás igénybevételével

Fizetés
iránya

Pénznemek
Tranzakció közötti átváltás
(konverzió)

MKB Banknál EGT-n
vezetett
belüli
fizetési
átutalás
számla javára
Nem EGTn belüli
átutalás

Terhelés
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
Terhelés
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
Nem az MKB EGT-n
Terhelés
Banknál
belüli
konverzió nélkül
vezetett
EUR/HUF
Terhelés
fizetési
átutalás
konverzióval
számla javára EGT-n
Terhelés
belüli nem
konverzió nélkül
EUR/HUF
Terhelés
átutalás
konverzióval
Nem EGT- Terhelés
n belüli
konverzió nélkül
átutalás
Terhelés
konverzióval
SEPA
Terhelés
átutalás
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
VIBER
Terhelés
átutalás
konverzióval
Nemzetközi Terhelés
HUF
konverzió nélkül
átutalás
Terhelés
konverzióval

Jóváírás a
kedvezményezett
pénzforgalmi
szolgáltatójának
számláján

Munkanap
záró
időpontja

Végső benyújtási
határidő

Árfolyammegállapítás*

17:00

tárgynap 15:00

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

17:00

tárgynap 15:00

nincs

tárgynapon

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon***

16:30

tárgynap 14:30

nincs

tárgynapon

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

legkorábban a tárgy +
2. napon

tárgynapon

legkésőbb a tárgy + 1.
napon

legkésőbb a tárgy + 4.
napon

legkorábban a tárgy +
2. napon**

tárgy + 1. napon
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Fizetési megbízás benyújtása papír alapon (nyomtatványon)

Fizetés
iránya

Pénznemek
közötti átváltás
(konverzió)

Munkanap
záró időpontja

Végső
benyújtási
határidő

Árfolyammegállapítás*

Jóváírás a
kedvezményezett
pénzforgalmi
szolgáltatójának
számláján

Terhelés
konverzió nélkül

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

tárgy + 1. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

tárgy + 3. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

legkorábban a tárgy
+ 2. napon**

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

legkorábban a tárgy
+ 3. napon**

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgy + 1. napon

Terhelés
konverzióval

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

tárgy + 2. napon

VIBER
átutalás

Terhelés
konverzióval

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

tárgy + 3. napon***

Nemzetközi
HUF átutalás

Terhelés
konverzió nélkül

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

legkorábban a tárgy
+ 3. napon

Tranzakció

MKB Banknál EGT-n belüli
vezetett
átutalás
fizetési
számla javára

Terhelés
konverzióval

Nem EGT-n
Terhelés
belüli átutalás konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
Nem az MKB EGT-n belüli
Banknál
EUR/HUF
vezetett
átutalás
fizetési
számla javára
EGT-n belüli
nem
EUR/HUF
átutalás

Terhelés
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
Terhelés
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval

Nem EGT-n
Terhelés
belüli átutalás konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
SEPA
átutalás

Terhelés
konverzió nélkül

Terhelés
konverzióval

legkésőbb a tárgy
+ 2. napon

legkésőbb a tárgy
+ 4. napon

* Konverzió esetén a megfelelő fedezet ellenőrzése a megbízás átvételének időpontjában, a tárgynapot megelőző napi
kereskedelmi deviza árfolyamon történik. Ez az árfolyam a megbízás teljesítésének időpontjában érvényes kereskedelmi deviza
árfolyamtól eltérő lehet. Abban az esetben, ha a fedezet ellenőrzése alapján a fedezet nem áll teljes összegben rendelkezésre a
terhelendő számlán, akkor a megbízást a Bank tárgynapon a sorkezelés szabályai szerint sorba állítja. A fedezet hiánya miatti
sorbaállítás következtében a tényleges terhelés összege eltérő lehet a megbízás akár papíralapon, akár elektronikusan történő
benyújtásakor megállapított összegtől.
A SEPA átutalási megbízás esetén figyelembe kell venni a maximum 50.000 EUR összeghatárt is.
** A GIRO rendszeren keresztül történő átutalás esetén, amennyiben a kedvezményezett bankja a rendszerhez közvetlenül
csatlakozik, a teljesítés időtartama egy nappal meghosszabbodik. Közvetett csatlakozás esetén a teljesítés ezen felül még további
egy napot vesz igénybe.
*** Az EUR devizanemben vezetett bankszámláról elektronikus szolgáltatás igénybevételével indított VIBER átutalás a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján már a tárgynapon jóváírásra kerül. Papíralapú megbízás esetén az
összeg a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján a tárgy + 1. napon kerül jóváírásra.

A nem MKB Banknál vezetett bankszámlákra indított fizetési megbízások esetében a jóváírás oszlopban
feltüntetett határidő, a fizetési folyamat lebonyolításában az MKB Bank után elsőként részt vevő Banknál
történő jóváírást jelenti.
Az MKB Bank nem teljesíti az alábbiakban felsorolt államokba irányuló, illetve ezekben az országokban
rezidens személyek US dollárban adott deviza átutalási megbízásait: Irán, Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság, Kuba, Myanmar (Burma) és Szíria. Továbbá az MKB Bank ügyfeleinek nem teljesít deviza
átutalási megbízást ha, akár a fogadó bank, akár a kedvezményezett az ENSZ az EU vagy az OFAC
szankciós listáján szerepel. A bankunk részére átadott, a fentiekben felsorolt országokba irányuló US
dollárban adott deviza átutalási megbízások külön értesítés nélkül teljesítetlenek maradnak.
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Bankszünnap devizát érintő fizetési művelet esetén:
Ha valamely devizanem vonatkozásában a bankközi devizapiacon egy adott napon szünetel a
kereskedés, ez a devizapiaci szünnap nem minősül banki munkanapnak az MKB Bank Zrt-nél olyan
fizetési műveletek teljesítése körében, amelyekben a hivatkozott devizanem bármilyen módon (pl. a
teljesítés devizaneme, konverzió, a terhelés devizaneme, stb.) megjelenik.
Ha a devizapiaci szünnap USD-re illetve EUR-ra vonatkozik, akkor e nap nem minősül banki
munkanapnak egyetlen devizanemre érvényesen sem.
A konverziót nem igénylő, Bankon belüli átutalás, illetve átvezetés teljesítését nem érinti a devizapiaci
szünnap.
A tárgyhavi banki munkanapok (üzleti napok) és a tárgyévi devizapiaci szünnapok listáját a Bank által
közzétett tájékoztató tartalmazza.
c. Az Ügyfél és a Bank között létrejött hitelszerződés alapján az Ügyfél által kölcsön
folyósítására, illetve előtörlesztésére adott deviza-fizetési megbízások
Tranzakció

Benyújtás módja

Munkanap záró Végső benyújtási Árfolyam
időpontja
határidő
megállapítás

Jóváírás

Terhelés konverzió nélkül, MKB
elektronikusan
Banknál vezetett bankszámla javára

17:00

tárgynap 15:00

nincs

tárgynapon

Terhelés konverzió nélkül, MKB
papír alapon
Banknál vezetett bankszámla javára

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

Terhelés konverzióval, MKB
elektronikusan
Banknál vezetett bankszámla javára

12:00

tárgynap 10:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon

Terhelés konverzióval, MKB
papír alapon
Banknál vezetett bankszámla javára

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon

Jóváírás konverzió nélkül

--

17:00

tárgynap 15:00

nincs

tárgynapon

Jóváírás konverzióval

--

12:00

tárgynap 10:00

tárgynapon

tárgynapon

A kölcsön folyósítására illetve előtörlesztésére a fentieken túlmenően az Ügyfél és a Bank között
létrejött hitelszerződésben foglaltak vonatkoznak.
12.2. Értéknapos feldolgozásra történő megbízások befogadása
a. Belföldi forint fizetési megbízások (forint alapú bankszámla terhére)
− papíralapú bizonylaton történő benyújtás esetén (beleértve a VIBER megbízást is) az értéknap a
megbízás benyújtásának napját követő második vagy azt követő valamelyik munkanap
(maximum a benyújtás napjától számított 90 naptári nap) lehet
− elektronikusan történő benyújtás esetén a megbízáson megjelölt értéknap maximum a benyújtás
napjától számított 180 naptári nap lehet.
b. Deviza-fizetési megbízások és külföldre történő forint fizetési megbízások
Deviza-fizetési megbízások: MKB Banknál vezetett bankszámlára, nem MKB Banknál vezetett
bankszámlára, GIRO, illetve VIBER indítások deviza alapú bankszámláról, utalások hitelről és
hitellehívás, forintosítás.
− papíralapú bizonylaton történő benyújtás esetén az értéknap a megbízás benyújtásának napját
követő valamelyik munkanap (maximum a benyújtás napjától számított 90 naptári nap) lehet
− elektronikusan történő benyújtás esetén a megbízáson megjelölt értéknap maximum a
benyújtás napjától számított 180 naptári nap lehet.
Konverzió esetén a megfelelő fedezet ellenőrzése a megbízás beadásának időpontjában
rendelkezésre álló árfolyamon (tárgynapot megelőző napi kereskedelmi deviza árfolyam) történik. Ez
az árfolyam a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamtól eltérő lehet. Abban az esetben, ha az
ellenőrzés alapján a fedezet nem megfelelő, a megbízás tárgynapon már nem tud teljesülni, azt - a
sorkezelés szabályai szerint - a Bank sorba állítja.
12.3. Az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében
megbízások feldolgozása/teljesítése

nem

szereplő

devizanemekben

adott

Az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében nem szereplő devizanemekben történő megbízások
befogadásának és teljesítésének módja és határideje eltérhet a jelen kondíciós listában
meghatározottaktól, az alábbiak szerint:
12.3.1. Az MKB Bank a megbízás teljesítése során a megbízás átvételét követően a megbízásban megjelölt
összeget az általa a teljesítés során igénybevett közvetítő bank által rendelkezésre bocsátott, a
www.mkb.hu honlapon közzétett árfolyam felhasználásával EUR (ha a terhelendő bankszámla
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devizaneme USD, akkor USD) devizanemben kifejezve utalja át a közvetítő bank részére. Amennyiben a
terhelendő bankszámla devizaneme nem EUR (és nem USD), akkor a bankszámla megterhelése EUR
devizanemben történik az MKB Bank által jegyzett, aktuális EUR kereskedelmi deviza vételi, illetve
eladási árfolyam alkalmazásával. Az EUR-ban (vagy USD-ben) kifejezett összeget a teljesítés során
igénybevett közvetítő bank konvertálja az általa jegyzett árfolyamon a megbízásban megjelölt
devizanemben kifejezett összegre, majd továbbítja azt a kedvezményezett számlavezető bankjához.
12.3.2. A 12.3.1. pont hatálya alá nem tartozó devizanemek ( amelyeket a a www.mkb.hu honlapon közzétett
árfolyamlista nem tartalmaz) esetében a megbízás befogadása és teljesítése az alábbiak szerint történik:
A teljesítés feltétele, hogy a megbízásban megjelölt összeg fedezetének 105 (egyszázöt) %-a
rendelkezésre álljon a terhelendő bankszámlán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, annak
hiányában pedig a www.xe.com honlapon olvasható referencia árfolyamon számítva.
Az MKB Bank a megbízás teljesítése során a megbízás átvételét követően a megbízásban megjelölt
összeg 105%-ának megfelelő összeget az MNB honlapján, annak hiányában pedig a www.xe.com
honlapon megjelenített árfolyam felhasználásával EUR (ha a terhelendő bankszámla devizaneme USD,
akkor USD) devizanemben kifejezve utalja át a kedvezményezett számlavezető bankjához. Amennyiben
a terhelendő bankszámla devizaneme nem EUR (és nem USD), akkor a banszámla megterhelése EUR
devizanemben történik az MKB Bank által jegyzett, aktuális EUR kereskedelmi deviza vételi, illetve
eladási árfolyam alkalmazásával.
A jóváírás során a kedvezményezett bankja konvertálja a hozzá érkezett EUR vagy USD összeget a
megbízásban meghatározott devizanemre, az általa jegyzett árfolyamon. A megbízásban meghatározott
összeg és a kedvezményezett részére jóváírt összeg közötti különbözetet a kapcsolódó banki jutalékok
érvényesítését követően a kedvezményezett számlavezető bankja által küldött információk alapján a
Bank elszámolja a megbízó terhére, illetve javára. A kedvezményezett számlavezető bankja által küldött
információkban feltüntetett elszámolásért – ide értve az alkalmazott árfolyamot, a felszámított díjakat és
jutalékokat is – a Bankot semmiféle felelősség nem terheli.
12.4. Fedezetlen megbízás/meghitelezett tartozás
A fedezetlen megbízás/meghitelezett tartozás teljes összege után a Bank késedelmi kamatot számít fel, a
terhelés napjától a fedezet megfizetésének, illetve a tartozás kiegyenlítésének napjáig.
A késedelmi kamat mértéke: a Bank által felszámított folyószámlahitel kamat + évi 6% forint alapú
bankszámlák esetében.
USD, EUR, JPY, CHF, GBP, AUD, CAD, DKK, és SEK devizanemben vezetett bankszámlák esetében 1
havi LIBOR + évi 8%
Az egyéb devizanemben vezetett bankszámlák esetében az alábbi kamatlábak kerülnek alkalmazásra:
NOK
1 havi OIBOR
+ évi 8%
CZK
1 havi PRIBOR
+ évi 8%
PLN
1 havi WIBOR
+ évi 8%
HRK
1 havi ZIBOR
+ évi 8%
KWD
1 havi KIBOR
+ évi 8%
RON
1 havi ROBOR
+ évi 8%
BGN
1 havi SOFIBOR + évi 8%
12.5.
a. Forint keretmegbízás, forint állandó átutalási megbízás, deviza állandó átutalási megbízás
feldolgozása
Ezen megbízások papíralapú bizonylaton történő benyújtása esetén a feldolgozás (új megbízás
rögzítése, meglévő megbízás módosítása / törlése) a benyújtás napját követő 3. banki munkanapon
történik.
b. Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás feldolgozása
A csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazás rögzítése, módosítása és törlése a
benyújtás napját követő 3. banki munkanapon történik. A teljesítés felső értékhatárának összegéről a
Bank nem értesíti a kedvezményezettet.
A Megbízások befogadása és teljesítése pontban felsorolt rutinszerű
banktechnikai megoldásokért a Bank esetenként eltérő jutalékot számíthat fel.

műveletektől

eltérő

13. Sorkezelés
Az Ügyfél számlájával szemben fedezethiány miatt nem teljesíthető tranzakciókat a Bank jogosult az
Üzletszabályzatban meghatározottak szerint sorban kezelni. A sorkezelés időtartalma jelenleg 35 nap, ez
alól kivétel:
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Jogszabályban meghatározott sorban tartási időpontok, ezen esetekben a mindenkor érvényes
jogszabályban meghatározott sorban tartás kerül alkalmazásra.
Bankkal szemben fennálló tartozások, mely tételek esetében a sorkezelés a tartozás rendezéséig
fennáll.

14. Zárolások kezelése
A Bank bármely fél általi zárolni kívánt összeget egy erre a célra nyitott bankszámlán - zárolások
nyilvántartására szolgáló számla – kezeli. A bankszámla számlevezetése díjmentes, devizanemenként 1
számla kerülhet megnyitásra.
15. Felelős őrzés
A bankszámlaszerződés megszűnését követően a Bank a felelős őrzésében tartott egyenleg
vonatkozásában bankszámlavezetési díj megjelölés alatt a bankszámla vezetési díjjal megegyező
összegű felelős őrzési díjat számít fel.
16. Bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltése (automatikus bankszámlafeltöltés)
A bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltése a Számlatulajdonosnak a Banknál vezetett, azonos
devizanemű bankszámlái közötti átutalás teljesítését jelenti a terhelendő bankszámláról a jóváírással
érintett bankszámlára, eseti megbízás adása nélkül. A megbízás nem indítható hitelkártyához tartozó
hitelszámláról, és nem adható meg a hitelkártyához tartozó hitelszámla javára.
17. EGT-n belüli fizetési műveletek
Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja
pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli
EGT-állam pénznemében történik.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más állam.
EGT-államok pénznemei: EUR, BGN, CZK, DKK, EEK, ISK, PLN, LVL, CHF, LTL, HUF, GBP, NOK, RON,
SEK.
EGT-n belüli EUR/HUF fizetési műveletek:
- forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi fizetési
művelet,
- euróban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő fizetési művelet,
- egyetlen, euro és forint közötti átváltást (konverziót) igénylő belföldi fizetési művelet,
- olyan, EGT-államok közötti fizetési művelet, amelynek során egyetlen, belföldön végrehajtott euro és
forint közötti átváltásra (konverzióra) kerül sor, és maga az EGT-államok közötti teljesítés euróban
történik.
18. SEPA átutalási megbízás
A Bank a SEPA (Single Euro Payments Area - egységes euro pénzforgalmi térség) deviza átutalási
megbízását (SCT – SEPA Credit Transfer – SEPA átutalás) is fogadja és teljesíti. A SEPA deviza
átutalási megbízás az Európai Unió egységes pán-európai fizetési eszköztárának egyik eleme, olyan
bankközi fizetési művelet, melynek teljesítési feltételei:
o
a teljesítés devizaneme kizárólag EUR;
*
o
csak az Európai Gazdasági Térség tagállamai és Svájc területén vehető igénybe;
o
a megbízás összege maximum 50.000,-- EUR;
o
a kedvezményezett számláján a teljes összeg jóváírandó. A kötelezett és a kedvezményezett
a bankok díját megosztva viselik, tehát a külföldi bankköltség a kedvezményezettet terheli
(SHA);
o
az IBAN és a BIC használata kötelező;
o
sürgősségi megbízás SEPA utalásra nem adható.
19. Azonnali beszedési megbízások kezelésének változása 2009. november 1. után:
a) Hatósági átutalási megbízás (korábban: Vht. 82/A. § szerinti azonnali beszedés, végrehajtói
inkasszó). 2009. november 01-től a VHT 82/A. §-a alapján indított megbízás továbbra is
alkalmazható, jogszabályi megnevezése és besorolása „Hatósági átutalás”. A megbízás

*

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
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kezelésében nem történik változás, azt a Bank továbbra is az azonnali beszedési megbízás
nyomtatványon is befogadja.
b) A jogszabályon alapuló azonnali beszedési megbízás alkalmazása megszűnik, a Bank ilyen
megbízást csak a 2009. november 1-ig adott megbízások alapján, tehát legfeljebb 2009.
november 10-ig fogad be és kezel, az ezt követően adott megbízások teljesítését
visszautasítja. A korábban adott megbízásokat a bank a törvényben előírtak szerint e határidőt
követően is sorbaállítja.
c) A 2009. november 01-je előtt végrehajthatóvá vált okiraton alapuló azonnali beszedési
megbízások teljesítését a Bank változatlan formában „beszedési megbízásként” hajtja végre,
az ezt követően végrehatjhatóvá váló okiratok alapján azonban beszedési megbízás már nem
nyújtható be.
d) 2009. november 01-je előtt azonnali beszedés néven ismert megbízások közül az alábbiakat a
bank változatlan formában, továbbra is a beszedések közötti besorolással kezeli, nevükből az
azonnali kifejezés elhagyásra kerül:
- felhatalmazó levélen alapuló beszedés
- váltóbeszedés
Felhatalmazó levélen alapuló beszedés esetében kizárólag a Bank mintalevele kerül
záradékolásra.
e) Határidős beszedési megbízások és átutalási végzések banki kezelése nem változik.
A fentiek szerint megváltozott elnevezésű megbízásokat a Bank 2010. december 31-ig az azonnali
beszedési megbízás nyomtatványon is befogadja, és a bankszámlakivonatokon azonnali beszedési
megbízásként jelöli.
20. Visszatérítés
A Bank visszatérítési igényt kizárólag a Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás
teljesítésével kapcsolatban fogad be, a Bankszámlák vezetéséről, a Betétgyűjtésről és a kapcsolódó
Szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesítése esetén.
21. Bankváltás
A Magyar Bankszövetség 6/2009. számú, A lakossági bankszámlák közötti bankváltás megkönnyítéséről
szóló ajánlásában leírtakat a Bank elfogadta, az abban foglaltak teljesítéséhez 2009. november 01-jétől
csatlakozott. A Bankváltással kapcsolatos tájékoztató megtalálható honlapunkon, valamint tájékoztatás
kérhető a TeleBANKár-on keresztül és a bankfiókokban.

II.

Telefonos és elektronikus szolgáltatások
A szolgáltatások igénybevételének feltétele a Bankkal kötött Pénzügyi szolgáltatási szerződés, illetve
bankszámlaszerződés.
1. TeleBANKár és NetBANKár szolgáltatás
TeleBANKár TeleBANKár NetBANKár
rendszeren ügyintézőn
INFO
keresztül
keresztül
csomag

Szolgáltatás
Bankszámlainformációk lekérdezése/módosítása
bankszámlaegyenleg (aktuális/rendelkezésre álló egyenleg)
bankszámlatörténet
a forgalmi tételekhez kapcsolódó részletes bizonylatok letöltése
értéknapos és fedezetlen tételek lekérdezése
bankszámlakivonat gyakoriságának, készítésének időpontjának,
nyelvének megváltoztatása

bankszámlakivonatok letöltése (aktuális)
hitelek lekérdezése
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NetBANKár
SMS AKTÍV
csomag

x
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x
x
x
x

x
x

x
x
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Szolgáltatás

TeleBANKár TeleBANKár NetBANKár
rendszeren ügyintézőn
INFO
keresztül
keresztül
csomag

NetBANKár
SMS AKTÍV
csomag

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

Átutalások/Átvezetések
eseti forint átutalás/átvezetés (azonnali) limit erejéig, (azonnali és
értéknapos)
átutalás postai csekk alapján
deviza átvezetés azonnali feldolgozással
deviza átvezetés és átutalás
SEPA utalás
fix összegű forint átutalási megbízás rögzítése
fix összegű forint átutalási megbízás módosítása/törlése
felhatalmazás csoportos beszedési megbízás rögzítésére
felhatalmazás csoportos beszedési megbízás módosítására /
megszüntetésére

Ft keretmegbízás aktivizálása limit erejéig /módosítás/ törlés
Lekötések
forint lekötés
deviza lekötés
akciós lekötés1

x

x
x
x

Bankszámlaműveletek
további bankszámla nyitása (forint és deviza)
pénzpiaci betét elhelyezése
kivételes folyószámla igénylése
Bankkártya műveletek

x
x
x

bankkártya információk lekérdezése
bankkártya limitmódosítás
bankkártya igénylés2
bankkártya aktiválás3
bankkártya design váltás
bankkártya visszavonható letiltása (blokkolás)4
bankkártya visszavonhatatlan letiltása

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

Hitelkártya műveletek
hitelkártya igénylés5
hitelkártya áttekintő
egyenleg információ
aktuális tartozás
hitelkártya limitmódosítás
hitelkártya aktiválása3
hitelkártya visszavonható letiltása (blokkolás)4
hitelkártya visszavonhatatlan letiltása
mobil-egyenleg feltöltés6
MobilBANKár Igénylés/szerződés kezelés7

x
x
x

NetBróker műveletek
Ajánlatok kérése
értékpapír választó
8
ajánlatkérés
8
beküldött ajánlatok státusza
kedvenc értékpapírok
Értékpapír információk
hírek
kondíciós lista

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

1

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

Akciós betét az első kamatperiódus után sem módosítható NETBANKár szolgáltatáson keresztül
Igényelhető betéti bankkártyák köre: MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Student,Visa Internet, Visa Classic, MasterCard
Standard, VISA Gold, MasterCard Gold
3
A postán kiküldött inaktív kártyák aktiválására szolgáló funkció
4
Aktív státuszú bankkártyák ideiglenes felfüggesztésére szolgál, nem egyenlő a letiltással (sem technikai, sem pedig jogi következ-ményeiben).
Az ilyen módon blokkolt kártyák újra-aktiválása a TeleBANKár segítségével - azonosított hívás esetén - történhet
5
Igényelhető HITEL bankkártyák köre MasterCard Gold, MasterCard Standard, T-Mobile MasterCard Gold és Standard, valamint Miles & More
MasterCard Gold és Standard
6
Telenor és a T-Mobil kártyás/számlás előfizetői számára
7
SMS aktív csomaggal vehető igénybe,számla tulajdonosi jogosultsággal
8
Értékpapír számla, illetve annak NetBANKár szolgáltatáson keresztüli elérési igényének bejelentése szükséges
2
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Egyéb műveletek
Sablon / partner lista módosítása, új partner rögzítése
Meghatalmazotti limitek módosítása
Forint és devizat átutalás rögzítése csomagba
Tranzakció törlése csomagból, csomag törlése
Tranzakció importálás (csomagba)
Értéknapos tételek törlése
TeleBANKár kód
TeleBANKár kód letiltása
TeleBANKár kód módosítása

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

1.1. TeleBANKár ügyintézőn keresztül elérhető további szolgáltatások
NetBANKár szolgáltatáshoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatások:
- NetBANKár szolgáltatás igénylése
- szolgáltatáscsomag módosítása
- Interneten elérhető bankszámlák körének és az elérési limitek módosítása
- NetBANKár szolgáltatás adott bankszámlához kapcsolódó megszüntetése
- szolgáltatás szüneteltetése
- jelszóváltoztatás lehetősége
- kommunikációs csatorna beállítása
- rendkívüli limit biztosítása.
Befektetési Szolgáltatáshoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatások:
- információnyújtás a Bank hálózatában forgalmazott befektetési termékekről
- információ az Ügyfél értékpapír- és ügyfélszámlájának egyenlegéről, illetve a bankszámlákhoz
kapcsolódó tranzakciókról
- ügyfelektől megbízás felvétele illetve üzletkötés az alábbi befektetési termékekre (MKB kötvények, MKB
befektetési alapok, Bayern LB befektetési alapok, Állampapírok)
- Bankon belüli pénzátvezetések az Ügyfél saját bankszámlái között.
1.2. Használati limitek
NetBANKár szolgáltatás igénybe vétele során: az eseti forint és deviza átutalások maximális limit
összege SMS aláírás használatával – az ügyfél egyéb rendelkezésének hiányában - 30 000 000 Ft/nap.
Amennyiben az ügyfél 10 000 000 Ft/nap alatt maximálta a limit összegét, lehetősége van rendkívüli limit
beállítását kérni, 10 000 000 Ft/nap összegben. A rendkívüli limit - a beállítását követően - a megjelölt
bankszámlán, a megjelölt felhasználó által végzett, és a megjelölt típusú tranzakcióra érvényes, részfelhasználása nem lehetséges.
TeleBANKár szolgáltatás igénybe vétele során: az eseti forint és deviza átutalások maximális limit
összege 3 000 000 Ft/nap.
Mind NetBANKár, mind pedig TeleBANKár szolgáltatás igénybe vétele során:
• Az ügyfél a Bank által vezetett saját számlák közötti átutalásra (átvezetés) korlátlan limittel adhat
megbízást, mind a forint, mind pedig a deviza számlák vonatkozásában.
• A limitösszeg a megbízás típusonként naponta kumulált Ft-összeg, amely az ügyfél bankszámláin
végrehajtott, annak terhelését eredményező, pénzmozgással járó megbízásokat (tranzakciókat) érinti
(tehát nem vonatkozik a lekötésekre és limitváltoztatásokra).
• A szóban forgó limitek összege módosítható/rendkívüli limit kérhető a jelzett maximális értékig
TeleBANKár rendszeren keresztül, illetve bankfiókban személyesen.
• Számlatulajdonos felhasználó valamennyi limitet, meghatalmazott felhasználó kizárólag a saját
limitjét módosíthatja.
• A deviza utalások esetén alkalmazott limit kiszámítása kereskedelmi deviza árfolyamon megadott
tranzakció esetén az előző napi kereskedelmi középárfolyam alapján, pénztári árfolyamon megadott
tranzakció esetén az aktuális pénztári középárfolyam alapján történik.
1.3. NetBANKár szolgáltatás
A NetBANKár szolgáltatás magyar, angol, német nyelveken használható.
Technikai feltételek
- Ajánlott minimális technikai feltételek
- Számítógép, Windows 95/98/98SE/NT4.0 és Windows 2000, ME, XP operációs rendszerrel, vagy
amelyek futtatják az alábbi, támogatott böngészők valamelyikét.
- Internet kapcsolat
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Támogatott böngészők: Firefox 3.x; Internet Explorer 6; Internet Explorer 7; Internet Explorer 8;
Opera 9.5x; Opera 9.6x
Bármely böngésző kapcsán felmerülő biztonsági kockázat miatt – a biztonsági kockázat
elhárulásáig – a bank a böngésző használatát korlátozhatja, az ügyfelek egyidejű tájékoztatása
mellett
-

-

Szükséges beállítások
Böngésző
A böngészőben engedélyezni kell a JavaScript használatát, és a böngésző által támogatott kódolási
kulcshossznak 128 bitesnek kell lennie.
Képernyő felbontás:
1024*768 vagy nagyobb felbontású képernyő beállítás.
SMS Aláíró jelszó használata esetén SMS fogadására alkalmas mobiltelefon-készülék és előfizetés
Az SMS üzeneteket a Bank az alábbi telefonszámok valamelyikéről küldheti: 5833 – T-Mobile; +362090000652 – Pannon; +3670-7060652 – Vodafone .

1.4. NetBANKár szolgáltatás letiltásának Bank által történő kezdeményezése
Bank jogosult a szolgáltatás igénybevételét a felhasználó részére határozatlan időre felfüggeszteni
(visszavonható letiltás), amennyiben a felhasználó 5 egymást követő alkalommal rossz belépő vagy
aláíró jelszót alkalmaz.
2. MobilBANKár (SMS szolgáltatás)
Megbízások

Egyenleggel

Limit beállítás
lehetősége

Igényelhető szolgáltatások
Bankszámlaegyenleg rendszeres megjelenítése, napi/heti/havi gyakorisággal
x
Bankszámlaegyenleg figyelés (üzenet a bankszámla egyenleg limit alá
x
csökkenéséről)
Értesítés bankszámlajóváírásról
x
Értesítés bankszámlaterhelésről *
x
Értesítés bankkártyával történt vásárlásról
x
Értesítés bankkártyával történt készpénzfelvételről
x
Értesítés betétlekötés lejáratáról
Értesítés esedékes törlesztési határidőről
Értesítés csoportos beszedési megbízás érkezéséről
Értesítés sikertelen csoportos beszedési megbízásról
Értesítés Személyes pénzügyekre vonatkozó eseményekről
Nem igényelhető, a Bank által kötelezően küldött üzenetek (díjmentes)
Értesítés lejárt banki követelésről (hitelkártyákra vonatkozóan is)
Értesítés hitel esedékes törlesztésről**
Hitelkártya havi értesítő
* A Bank egyes szolgáltatásaira vonatkozó, a számlára terhelt díjakról, jutalékokról SMS üzenet nem készül

x
x
x
x
x
x
x
-

**Az üzenetküldés feltétele, hogy a hitel törlesztésére szolgáló számla a MobilBANkár rendszerbenszámlafigyelésre rögzítve legyen

2.1. MobilBANKár szolgáltatásokhoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatások TeleBANKár ügyintézőn és
NetBANKáron keresztül
− MobilBANKár szolgáltatás igénylése, módosítása
− meglévő bankkártya, bankszámla felvitele a szolgáltatásba
− korábban adott bankszámlára/kártyára kért SMS szolgáltatás törlése, illetve paraméter módosítása
− a feltételek (limitek) módosítása
− a terhelendő bankszámla számának módosítása
− az SMS értesítéshez kapcsolódó, illetve az adatlapon rögzített telefonszám módosítása
Az SMS üzeneteket a Bank az alábbi telefonszámok valamelyikéről küldheti: 5833 – T-Mobile; +362090000652 – Pannon; +3670-7060652 – Vodafone.
III. Bankkártya használat
1. Készpénzfelvétel módja
− MKB Bank által üzemeltett ATM-ből, alkalmanként legfeljebb 200 000 Ft-ot (technikai limit, nem
módosítható akkor sem, ha a költési limit ennél magasabb összegű)
− MKB Bank bankfiókban valamint minden belföldi és külföldi, MasterCard, illetve Visa emblémát
feltüntető bankfiókban
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−
−
−

Nem MKB Bank által üzemeltetett ATM-ből külföldön és belföldön (A felvehető készpénz mértéke
eltérő lehet az MKB Bank által üzemeltett ATM-ekben felvehető összegtől.)
A napi limit USD vagy EUR alapú bankkártyák esetében az MKB Bank aktuális deviza árfolyamán
számított USD, illetve EUR összeg
Betéti bankkártya esetén legfeljebb a fedezeti számla (a bankkártya használata során történő
költések fedezetére szolgáló bankszámla) egyenlegének erejéig, míg hitelkártya esetén a Hitelkártya
Igénylés és szerződésben meghatározott hitelkeret 50%-ának mértékéig lehetséges.

2. Költési limitek
A kártyahasználati limiteket egyedileg lehet meghatározni, legfeljebb a maximum költési limitek erejéig.
Amennyiben nincs külön limit megadva, a Bank automatikusan a standard limitet alkalmazza. A maximum
költési limitek a standard költési limitek duplája. A standard költési limitek dupláját meghaladó összeg
beállításának feltétele a Bank MobilBANKár szolgáltatásának igénybevétele.
MobilBankár szolgáltatás igénybevétele mellett az ideiglenes és állandó költési limit napi maximuma,
minden kártyatípus esetén:
- Készpénzfelvétel: 5 millió FT és 25 db tranzakció,
- Vásárlás: 5 millió FT és 20 db tranzakció lehet.
USD vagy EUR bankkártyák esetében a költési limit az MKB Bank aktuális deviza árfolyamán számított
USD, illetve EUR összeg.
3. Soron kívüli elkészítés
A soron kívüli elkészítés határideje: betéti bankkártya esetén a bankkártya-szerződés hatályba lépését
követő 4. banki munkanap (a szerződés hatályba lépés napja nem számít bele a 4 munkanapba). Míg
hitelkártya esetében a hitelkártya-szerződés hatályba lépését követő 6. banki munkanap (a szerződés
hatályba lépésének napja nem számít bele a 6 munkanapba), amennyiben a hitelkérelemmel együtt
minden szükséges dokumentum a megfelelő tartalommal benyújtásra kerül.
Bankkártya soron kívüli elkészítésére csak bankfiókban történő kártyaátvétel esetén van lehetőség.
4. Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja:
az MKB Bank Zrt. Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló
Üzletszabályzatának 17.5.2. pontja alapján.
5. Bankkártya bizonylat beszerzésének díja
Az Ügyfél kérelmére teljesített bizonylat beszerzés.
6. Az elszámolás során alkalmazott árfolyamok
A Bank a számla terhelésekor az elszámoló devizanemek figyelembe vételével az alábbi meghatározott
módon számított árfolyamot alkalmazza.
Elszámoló devizanemek:
a. VISA típusú bankkártya esetén nemzetközi (nemzetközi forgalomban végrehajtott) bankkártyahasználat esetében USD,
b. VISA típusú bankkártya esetén belföldi bankkártya-használat esetében HUF,
c. MasterCard típusú bankkártya esetén Európában végrehajtott bankkártya-használat esetében EUR,
d. MasterCard típusú bankkártya esetén Európán kívüli, nem belföldi bankkártya-használat esetében
USD,
e. MasterCard típusú bankkártya esetén belföldi bankkártya-használat esetében HUF.
Belföldi bankkártya-használat:
A Magyarország területén végrehajtott bankkártya-használat, ha az elszámolás magyarországi székhelyű
banktól érkezik.
Nemzetközi bankkártya-használat: minden, nem belföldi bankkártya-használat.
A könyvelés napja:
Mind VISA, mind MasterCard típusú bankkártya esetében az a naptári nap, amelyen az elszámolás a
nemzetközi kártyaszervezettől a Bankhoz beérkezik.
6.1.

Ha a számla devizaneme HUF
a. Belföldi bankkártya-használat esetén árfolyam-vizsgálat nincsen, feltéve, hogy a bankkártyahasználat HUF-ban történt.
b. Belföldi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme nem HUF, akkor a
jelen pont c. és d. alpontjaiban foglaltak az irányadók.
c. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme megegyezik az
elszámoló devizanemmel, akkor a Bank a bankkártya használat teljes összegét az elszámoló
devizanem általa jegyzett, a tranzakció napján érvényes nyitó pénztári deviza eladási árfolyamán
HUF-ra átszámítva számolja el a számlán a könyvelési napon.
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d. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme nem azonos az
elszámoló devizanemmel, akkor a bankkártya-használat teljes összegét az elszámoló
devizanemben kifejezett összegre váltja át a nemzetközi kártyaszervezet, az általa alkalmazott
árfolyamon és azt a Bank az elszámoló devizanemre általa jegyzett, a tranzakció napján érvényes
nyitó pénztári deviza eladási árfolyamán HUF-ra átszámítva a könyvelési napon számolja el a
számlán.
e. Nemzetközi kártyahasználat esetén, ha a bankkártya használat devizaneme HUF, árfolyam
vizsgálat nincsen, a Bank a bankkártya használat HUF-ban kifejezett teljes összegét számolja el a
számlán.
6.2.

Ha a számla devizaneme nem HUF
a. Belföldi bankkártya-használat esetén a bankkártya használat teljes összegét a Bank a könyvelési
napon az elszámoló devizanemre és a számla devizanemére általa jegyzett, a tranzakció napján
érvényes nyitó pénztári deviza vételi árfolyam alapján számolja el a számlán.
b. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme és az elszámoló
devizanem azonos, de az elszámoló devizanem eltér a számla devizanemétől, akkor a bankkártya
használat elszámoló devizanemben kifejezett teljes összegét a Bank az elszámoló devizanem
általa jegyzett, a tranzakció napján érvényes nyitó pénztári deviza eladási árfolyamán HUF-ra
átszámítja, majd a számla devizanemében a számlát a könyvelési napon terheli meg, a számla
devizanemére a tranzakció napján általa jegyzett nyitó pénztári deviza vételi árfolyam
alkalmazásával.
c. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme és az elszámoló
devizanem nem azonos, akkor a bankkártya-használat teljes összegét az elszámoló devizanemben
kifejezett összegre váltja át a nemzetközi kártyaszervezet, az általa alkalmazott árfolyamon és azt a
Bank az elszámoló devizanem általa jegyzett, a tranzakció napján érvényes nyitó pénztári deviza
eladási árfolyamán HUF-ra átszámítja, majd a számla devizanemében a számlát a könyvelési
napon terheli meg, a számla devizanemére a tranzakció napján általa jegyzett nyitó pénztári deviza
vételi árfolyam alkalmazásával.
d. Belföldi, illetve külföldi bankkártya-használat esetén, amennyiben a bankkártya használat
devizaneme megegyezik a számla devizanemével, függetlenül az elszámoló devizanemtől, a Bank
árfolyam vizsgálatot nem végez, a bankkártya használat teljes összegét konverzió nélkül számolja
el a számlán.
e. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme és az elszámoló
devizanem nem azonos, azonban az elszámoló devizanem és a számla devizaneme azonos, akkor
a bankkártya-használat teljes összegét az elszámoló devizanemben kifejezett összegre váltja át a
nemzetközi kártyaszervezet az általa alkalmazott árfolyamon, mely esetben a Bank árfolyam
vizsgálat nélkül az összeget konverzió nélkül számolja el a számlán.

7. Bankkártya használat korlátozása
a) A Bank az általa kibocsátott bármely bankkártyával kezdeményezett alábbi tranzakciókat nem
engedélyezi:
• Interneten keresztül szerencsejátékhoz kapcsolódó tranzakció
• Bankkártyával kezdeményezett átutalások
b) Bank jogosult az általa kibocsátott bankkártyát visszavonhatatlanul letiltani, az alábbi esetekben:
• Csalásgyanús bankkártya letiltása kártyatársaság értesítése alapján.
•
ATM használat során 3 egymás követő alkalommal megadott hibás PIN kód esetében.
8. Bankkártya és PIN kód kiküldés módja
A Bank a nem sürgősségi bankkártya rendeléssel igényelt betéti bankkártyákat a MasterCard
Unembossed Student kivételével alapértelmezésben az Ügyfél által megadott általános Levelezési
címre postázza.
A bankkártyához kapcsolódó PIN kódot nem sürgősségi bankkártya rendelés esetén a Bank minden
esetben az Ügyfél által megadott általános Levelezési címre postázza.
A bankkártya igénylőlapon az Ügyfél megjelölheti, amennyiben a bankkártyát a Számlavezető
bankfiókban szeretné átvenni, a meghatározott díj felszámítása mellett. Az új bankkártya elkészültéről a
Bank a Kártyabirtokost a Banknál bejelentett általános Levelezési címére küldött levélben tájékoztatja a
PIN-kód egyidejű megküldésével.
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Sürgősségi bankkártya rendelés esetén a Bank mind a PIN kódot, mind a bankkártyát az Ügyfél
Számlavezető bankfiókjába postázza az Üzletszabályzatban meghatározott határidőn belül, a
Kondíciós listában meghatározott díj felszámítása mellett.
Postafiókba a Bank bankkártyát biztonsági okokból nem postáz (kivétel ez alól az MKB Bankfiókban
bérelt postafiók). Amennyiben a bankkártya birtokos általános Levelezési címeként Postafiókot jelölt
meg, a bankkártya kiküldés módja automatikusan a bankfióki átvétel lesz.
A kártyabirtokosnak kötelessége olyan általános Levelezési cím megadása, ahol biztosított a
bankkártya és a PIN kód személyes átvétele. Az ennek hiányából fakadó károkért a Bank felelősséget
nem vállal.
Amennyiben a bankkártya postai úton történő kézbesítése sikertelen, és az elkészített bankkártya a
Bankba visszaérkezik, azt követően kizárólag a Számlavezető fiókban veheti át személyesen a
Számlatulajdonos, vagy annak meghatalmazottja. Díjfizetés kötelezettség akkor terheli a
Számlatulajdonost, ha a kézbesítés sikertelensége az ügyfél nem szerződésszerű magatartásának
következménye (pl. rossz levelezési cím megadása, a küldemény át nem vétele).
Amennyiben a bankkártya postai úton történő kézbesítése sikertelen, és az elkészített bankkártya nem
érkezik vissza a Bankba, a Számlatulajdonos bejelentése alapján a Bank új bankkártyát bocsát az
ügyfél rendelkezésére, amelyet levelezési címre postáz, vagy a Számlavezető fiókban veheti át a
Számlatulajdonos vagy meghatalmazottja. Új PIN-kódot ebben az esetben is - nem sürgősségi
bankkártya rendelés esetén - a Bank az Ügyfél által megadott általános Levelezési címre postázza. A
Bank a mindenkori Kondíciós Listában feltüntetett pótkártya díjat, illetve a Bankfióki kártya átvételi díjat
számolja fel, ha a kézbesítés sikertelensége az ügyfél nem szerződésszerű magatartásának (pl. rossz
levelezési cím megadása, a küldemény át nem vétele) a következménye.
9. A bankkártyák lejárata, új bankkártya kibocsátása
A bankkártya lejáratának ideje év és hónap szerint kerül meghatározásra, azt a Kártyabirtokos a lejárat
hónapja utolsó napjának magyarországi idő szerinti 24. órájáig használhatja, feltéve, hogy a lejárt
kártya helyett kibocsátott új kártyáját az ügyfél korábban nem aktiválta, mely időpontban a régi kártya
használatának lehetősége megszűnik. A bankkártya lejárata a kártya előlapján szerepel hh/éé
sorrendben, vagyis 2012. októberi lejáratú bankkártya esetében a kártyán 10/12 információ szerepel.
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II. Betéti termékek
Érvényes: 2011. december 15-étől
Bankfiókunkba befáradva, 2011. február 1-jétől kérheti az Ön által Bankunknál elhelyezett, az Országos
Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek és értékpapírok állományára vonatkozó aktuális összefoglaló
tájékoztatót.
1. Betéti szerződés tartalma
A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.
2. Kamatlábak bruttó módon történő meghirdetése
A kondíciós listában valamennyi kamatláb bruttó módon kerül meghirdetésre.
A látra szóló kamatszámítás esetén, a kamatjóváírást követően, az 1995. évi CXVII. Törvényben
meghatározott kamatadó külön könyvelési tételként kerül terhelésre a bankszámlán, kamatadó
megnevezés alatt (bruttó kamatelszámolás).
A lekötött betétek esetében a kamat jóváírását megelőzően kerül levonásra a kamatadó, azaz a
kamatadóval csökkentett összeg kerül jóváírásra (nettó kamatelszámolás).
3. Látra szóló betétek kamatelszámolása
Látra szóló betétek esetén a nap végi záró egyenlegek alapján havonta számolunk kamatot, a
kamatszámításra és a kamat jóváírására - zárlati elszámoláskor - minden hónap utolsó péntekén kerül
sor. A betételhelyezés kezdő napjára fizetünk, míg a betétfelvét napjára nem fizetünk kamatot.
A kamatszámítás képlete: tőke x naptári napok száma x kamatláb
36 000
A naptári napok számán a ténylegesen letöltött naptári napokat kell érteni, egy év 365 napból áll.
4. Betétlekötési megbízások befogadása
A betétlekötési megbízások tárgynapi teljesítésre történő befogadási rendje:
• amennyiben azok papíralapú bizonylatok felhasználásával kerülnek benyújtásra, úgy azok bármely
banki munkanapon a pénztári nyitvatartási idő alatt,
• amennyiben azok NetBANKár rendszeren keresztül kerülnek benyújtásra, úgy bármely naptári napon
00:00 és 24.00 között, de legkésőbb a megbízások teljesítési határidejeként megjelölt banki
munkanapon 15:00-ig,
• amennyiben azok TeleBANKár ügyintézőn, vagy TeleBANKár rendszeren keresztül kerülnek
benyújtásra, úgy tárgynapi teljesítésre a befogadási határidő bármely banki munkanapon 17:30.
Betétlekötési megbízás - a tárgynapon túl - papíralapú megbízás esetében maximum 90 napra,
elektronikus úton maximum 180 napra adható meg előre.
Az értéknapos (előre dátumozott) megbízások feldolgozása a megbízáson megjelölt értéknapon (banki
munkanap), reggel a felhasználható egyenleg terhére történik. Amennyiben a lekötés fedezethiány miatt
nem teljesíthető, azt a Bank visszautasítja.
5. Kedvezményes betéti kamat lehetőségek
A Standard lekötött betétek éves kamatlábaitól (Kondíciós lista magánszemélyek részére - II. Betéti
termékek (L3) I.3.1. és II.1. pontjai) HUF, EUR, USD, CHF és GBP devizanemek esetén a Bank
üzletpolitikai szempontokat - elsődlegesen a lekötni kívánt összeg volumene és a lekötés időtartama
(futamidő), továbbá banki kapcsolat fennállásának időtartama, Banknál elhelyezett megtakarítások,
felvett hitelek összege, igénybe vett szolgáltatások száma és rendszeressége, ügyfélkapcsolat minősége,
fizetési kötelezettség késedelem nélküli teljesítése, stb. - figyelembe véve a betéti szerződésben eltérhet.
A kamat kedvezménnyel növelt mértékének megfelelő EBKM az aktuális MNB alapkamat, illetve a
megfelelő futamidőre, kamatperiódusra jegyzett BUBOR (forint bankközi referenciakamat)/deviza
bankközi referenciakamatláb (LIBOR, swap ráták) mértékéig terjedhet.
A kedvezményes kamat lehetőségek csak bankfiókokban kezdeményezett betéti szerződés kötése
(betétlekötés) esetén, egyszeri lekötési mód választásakor igényelhetők.
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6. Akciós betétlekötések
6.1. Akciós betétlekötések általános feltételei
Az akciós betétlekötés az 50 000 forint vagy a feletti lekötésekre vonatkozik.
Ismétlődő lekötés esetén az akciós kamat csak az első (3, 4 illetve 6 hónapos) kamatperiódusra vonatkozik.
Egyszeri lekötési mód választásakor a betét lejárata előtt, ismétlődő lekötés esetén az első periódus alatti
betétfeltörés csak azonnali felmondással kezdeményezhető, mely eset(ek)ben a Bank nem fizet kamatot.
Akciós betétlekötés kizárólag személyesen, bankfiókban, vagy TeleBANKár ügyintézőn keresztül lehetséges.
Akciós betétlekötéssel ügyfelenként összesen legfeljebb 50 (ötven) millió forintnak megfelelő összeg
helyezhető el, devizanemtől függetlenül, ami azt jelenti, hogy az Ügyfél az Akciós betétlekötés Bank általi
befogadásának napján ezen betétlekötésben meghatározott összeggel együtt összesen legfeljebb 50 (ötven)
millió forint összegű, a Kondíciós lista magánszemélyek részére – II. Betéti termékek (L3) kondíciós listában
megnevezett Akciós betéttel rendelkezhet. Az összeghatár vizsgálata során a Bank az Akciós betétlekötés
napján hatályos MNB középárfolyamot veszi figyelembe. Az összeghatár vizsgálatánál a kombinált betéti
konstrukcióban elhelyezett betétösszegek nem kerülnek figyelembevételre.

6.2. MKB Prémium-Csoport Betét
Az MKB Prémium-Csoport Betét lekötésének további feltétele, hogy az Ügyfél az alábbiak közül legalább
egy feltételnek eleget tegyen:
- MKB Nyugdíjpénztári tagság megléte vagy a betétlekötéssel egyidejű létesítése;
- autófinanszírozási szerződés megléte, mindenkori díjfizetési késedelem nélkül az MKB-Euroleasing
Autóhitel Zrt.-nél / MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.-nél / MKB-Euroleasing Zrt.-nél.
A betét lekötési lehetősége kizárólag a személyesen, bankfiókban kezdeményezett betétlekötésekre
vonatkoznak.
6.3. MKB Hűség betét
Az MKB Hűség betét akció további igénybevételi feltétele, hogy az Ügyfél lejáró betétjét ismételten
Bankunknál helyezze el. Az akciós betétben legalább a lejáró betét tőkeösszege, legfeljebb a lejáró betét
kamattal növelt összege helyezhető el.
6.4. Napi bankkapcsolat akciós betétlekötés
Napi bankkapcsolat akciós betét csak egyszeri betétlekötési móddal helyezhető el, ismétlődő lekötésre
nincs lehetőség, és a betéti szerződés megszüntetése kizárólag azonnali hatályú felmondással
lehetséges, azzal, hogy ebben az esetben a Bank nem fizet látra szóló kamatot sem.
Az alábbi feltételek nem teljesítése esetén a magánszemélyek részére szóló Betéti termékek kondíciós
listában meghirdetett, standard betéti kamatláb szerinti kamatösszeget fizeti a Bank.
A feltételek teljesítését havonta vizsgálja a Bank, a betétlekötés mindenkori kezdőnapjának dátumával
megegyező sorszámú napok közti intervallumok figyelembevételével, azzal, hogy ha a betét lekötésére a
hónap utolsó napján kerül sor, akkor a mindenkori hónapok utolsó napját veszi figyelembe.
Az ügyfél abban az esetben jogosult a Napi bankkapcsolat akciós betét, standard betéti kamaton felüli –
magánszemélyek részére szóló Betéti termékek kondíciós listájában meghirdetett – kamat felárára, ha
maradéktalanul teljesíti valamennyi alábbi feltételt:
a) havi rendszeres jövedelem átutalása* az ügyfélnek a Banknál vezetett bármely bankszámlájára legalább havi 69 000,- forint értékben;
b) a Bank által kibocsátott, érvényes és aktivált betéti bankkártyával rendelkezik főkártyabirtokosként,
vagy bármely, a Banknál vezetett bankszámlájához érvényes és aktivált betéti társkártyát bocsátott ki
a Bank
c) használja a b) pontban hivatkozott bankkártyát havonta legalább 3 alkalommal olyan módon, hogy
abból legalább kettő vásárlási tranzakció, azaz áru vásárlásának, szolgáltatás ellenértékének
kiegyenlítése;
d) az ügyfél által a Banknak adott adott havi legalább 2 csoportos beszedési megbízás és/vagy
állandó átutalási megbízástteljesít a Bank.
6.5. Akciós EUR betétlekötés
Az akciós betétlekötés a 200 euró, illetve az e feletti lekötésekre vonatkozik.
*Átutalásnak nem minősül az ügyfél részére a Banknál vezetett bankszámlák közötti átutalási megbízás
(átvezetés) teljesítése
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Érvényes: 2011. december 15-étől
8. Betéti termékek
Termék megnevezése
1. Igénybevétel feltétele

2. A kamatszámítás
képlete

Standard forint/deviza betét

Havi kamatfizetésű betét

Belföldi és külföldi természetes személyek által igénybe vehető szolgáltatás,
igénybevételének feltétele, hogy ügyfelünk bankszámlával rendelkezzen.

Pénzpiaci betét
Belföldi és külföldi természetes személyek által igénybe vehető betéti termék,
igénybevételének nem feltétele, hogy ügyfelünk bankszámlával rendelkezzen
Bankunknál.

A GBP kivételével minden devizanem esetén: tőke x naptári napok száma x kamatláb

A GBP-ben denominált betétek esetén: tőke x naptári napok száma x kamatláb

36 000
A naptári napok számán a ténylegesen letöltött naptári napokat kell érteni, egy év 365 napból áll.

36 500

A betét a lekötés időtartama alatt kamatperiódusonként változó kamatozású. A kamatperiódus
hossza 3 hónap.

3. Kamatozás

4. Lehetséges lekötési
módok

5. Speciális feltételek

A betét a lekötés időtartama (periódusa) alatt A betét a lekötés időtartama (periódusa) alatt
fix kamatozású.
fix kamatozású.

•
•
•
•

-

Lekötés egyszeri érvénnyel
Ismétlődő lekötés azonos összeggel
Ismétlődő lekötés kamatos kamattal
Ismétlődő lekötés egy megjelölt
bankszámla teljes egyenlegével

•
•

Lekötés egyszeri érvénnyel
Ismétlődő lekötés azonos összeggel

A kamatláb báziskamatlábból és kamatrésből áll.
A bázis kamatláb az adott kamatperiódus kezdőnapját megelőző 5 (öt) egymást követő banki
munkanapra, mint értéknapra, a Reuters telekommunikációs rendszer BUBOR (Budapesti
Bankközi Forint Hitelkamatláb) oldalán - 2 munkanappal korábban - közzétett, 3 hónapos
BUBOR értékek számtani átlaga.
A kamatrés minden egyes lekötés esetén - ideértve az ismétlődő betétlekötéseket is - az adott
lekötés első napján hatályos kondíciós listában meghirdetett mérték szerint kerül megállapításra.
A kamatrés az adott lekötési időtartam alatt nem változik, mértéke:
•
6 havi lekötés esetén mínusz évi 0,4%
•
9 havi lekötés esetén mínusz évi 0,3%
•
12 havi lekötés esetén mínusz évi 0,3%
•
24 havi lekötés esetén mínusz évi 0,2%
•
36 havi lekötés esetén mínusz évi 0,2%
Kamatperiódus:
A 3 hónapos kamatperiódus a betétlekötés első napjával kezdődik és minden további
kamatperiódus első napja megegyezik a betétlekötés napjának naptári sorszámával. Ha a soron
következő kamatperiódus kezdő napja nem banki munkanapra esik, a kamatperiódus első napja
a következő banki munkanappal egyezik meg. A kamat a kamatperiódus ideje alatt nem változik.

•
•
•
•

• A betét futamideje alatt a kamat jóváírása az
ügyfél által meghatározott bankszámlára
havonta, a Bankszámlák vezetéséről, a
betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról
szóló
üzletszabályzatban
(Üzletszabályzat)
foglaltak szerint történik.
• A betét lekötése kizárólag személyesen,
bankfiókban, illetve TeleBANKár ügyintézőn
keresztül lehetséges.
• Ismétlődő lekötés esetén a betét forduláskor
felveszi a magánszemélyeknek szóló Betéti
termékek kondíciós listájában meghirdetett,
aktuális Havi kamatfizetésű betéti kamat
mértékét.
• Akciós konstrukciókban ügyfelenként összesen
50 millió forint értékű megtakarítás helyezhető el,
devizanemtől függetlenül.
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Lekötés egyszeri érvénnyel
Ismétlődő lekötés azonos összeggel
Ismétlődő lekötés kamatos kamattal
Ismétlődő lekötés egy megjelölt bankszámla teljes egyenlegével

Amennyiben nem az MKB Banknál bankszámlával rendelkező számlatulajdonos által kerül a
betét elhelyezésre, úgy annak nyilvántartásához - pénznemenként - egy elszámolási (technikai)
betétszámla kerül megnyitásra.
Az elszámolási betétszámlán nyilvántartott látra szóló egyenlegek után a Bank nem fizet
kamatot.
Az elszámolási betétszámla kizárólag a lekötött betétek nyilvántartására szolgál, így ahhoz
egyéb banki termék (pl. bankkártya, fix összegű állandó átutalás) nem igényelhető, illetve nem
adható.
Az elszámolási betétszámlán - a betétek elhelyezése, illetve kifizetése céljából - az alábbi
tranzakciók kezdeményezhetők:
•
készpénz befizetés/felvétel,
•
jóváírás,
•
eseti átutalás más banknál vezetett bankszámlája javára.
A tranzakciók teljesítése után esedékes díjtételek a befizetés/kifizetés, átutalás összegéből
kerülnek levonásra.
Az elszámolási betétszámla nyilvántartásáért a Bank bankszámlavezetési díjat nem érvényesít.
A Bank az elszámolási betétszámláról - amennyiben azon volt pénzmozgás - havonta egy
alkalommal küld kivonatot.

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések
Érvényes: 2011. december 15-étől
1. Azonnali felmondás
Azonnali felmondás esetén az utolsó lekötési
időtartamra (periódusra) a Bank nem fizet kamatot.
2. Határidős felmondás
Az egy hónapon túlra lekötött betét szerződésének
felmondása a 31. naptól kezdeményezhető
határidős felmondással is. (Előzetes - öt banki
munkanapos - felmondási idő megtartása mellett. A
felmondási megbízás benyújtásának napja és a
bankszámlán történő jóváírás napja nem számít
bele az öt banki munkanapba.)

6. Az ügyfél általi
felmondás feltételei

Határidős felmondás esetén a Bank a futamidőből
már eltelt időtartam figyelembevételével a
következők szerint fizet kamatot:
Ha a futamidőből
•
kevesebb, mint 50% telt el, a ténylegesen
letöltött futamidőre az eredeti kamat 20%-át,
•
50% és 75% közötti időszak telt el, a
ténylegesen letöltött futamidőre az eredeti
kamat 75%-át, míg
•
75% feletti időszak telt el, a ténylegesen
letöltött futamidőre az eredeti kamat 100%-át,
A Bank fenti módon meghatározott kamat terhére a
felmondási jutalék érvényesítése után fizeti meg a
kamatot.
A Bank a lekötés lejárata/fordulónapja előtti
időpontra történő részösszegű felmondásának
lehetőségét nem biztosítja.
•

E betét vonatkozásában kizárólag azonnali
felmondás lehetséges. Felmondáskor az
ügyfél az adott kamatperiódusra (adott
hónapra) járó kamatát elveszíti. Ezen betét
esetében a standard-től eltérő – a
magánszemélyeknek szóló Betéti termékek
kondíciós listájában meghirdetett – felmondási
jutalékot alkalmaz a Bank az ügyfél felé.
Amennyiben a felmondási jutalék mértéke
indokolja, úgy az ügyfél részére az adott
lekötési periódusban már kifizetett kamatok
mértékéig beterheli a Bank az ügyfél
bankszámláján a felmondási jutalék összegét.
A felmondási jutalék összege nem lehet
nagyobb, mint az adott betétre a felmondás
időpontjáig az adott lekötési periódusban már
jóváírt kamatok összesen.

1. Azonnali felmondás
A kamatperiódus időszakán belül történő felmondás esetén a Bank az utolsó lekötési
időtartamra (periódusra) nem fizet kamatot.
2. Határidős felmondás
Ha a betétlekötés felmondása a kamatperiódus lejáratának napjára esik, a Bank a
betét után - a ténylegesen eltelt lekötési időtartamra - érvényes kamatösszegnek a
10 %-át fizeti meg kamatként.
A betétlekötés nem módosítható (részfelbontás nem lehetséges).

A lekötött betét összegének a lekötés
fordulónapjára történő módosítása (a tőke
összegének emelése vagy csökkentése) nem
minősül felmondásnak (a tőke összegének
csökkentése esetén az új időtartamra
(periódusra) érvényes fel nem mondott
résznek el kell érnie az adott
bankszámlavezetésre irányadó mindenkor
hatályos feltételek szerint leköthető legkisebb
betét összegét). A betéti szerződés határidős
felmondásának benyújtását követően a
határidős felmondásra vonatkozó megbízás
vissza nem vonható.

Amennyiben egy betét ismétlődő időtartammal
(periódussal) kerül lekötésre, úgy azon az új
periódusra vonatkozó módosítás (a betét
összegének emelése, csökkentése, lekötési
7. Ismétlődő betétlekötések típus, tőke és kamatfizetési bankszámla)
legkésőbb a betét fordulónapját 2 nappal
módosítása
megelőző banki munkanapon lehetséges
(elektronikus csatornán legkésőbb a
fordulónapot 2 nappal megelőző banki
munkanap 16h-ig hajtható végre).

A betét típusa nem módosítható a futamidő
alatt. A lekötött betét tőkeösszege lekötési
perióduson belül szintén nem módosítható.
Tőkeemelés vagy tőkecsökkentés csak
ismétlődő lekötés esetén, fordulónapon
lehetséges.
Az Ügyfél a lekötés időszaka alatt jogosult
megváltoztatni a kamatjóváírás helyét másik, a
Banknál vezetett, a lekötés devizanemével
azonos devizanemű bankszámlaszámára.
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Az új időtartamra (periódusra) vonatkozó módosítás (a betét összegének emelése,
csökkentése, tőke és kamatfizetési bankszámla) legkésőbb a betét fordulónapját 2
nappal megelőző banki munkanapon lehetséges.
Amennyiben egy betét ismétlődő időtartammal (periódussal) kerül lekötésre, úgy
azon az új periódusra vonatkozó módosítás (tőkeemelés, csökkentése, lekötési
típus, tőke és kamatfizetési bankszámla) legkésőbb a betét fordulónapját 2 nappal
megelőző banki munkanapon lehetséges (elektronikus csatornán legkésőbb a
fordulónapot 2 nappal megelőző banki munkanap 16h-ig hajtható végre).

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések
Érvényes: 2011. december 15-étől

III. Hitel termékek
Érvényes: 2011. december 1-jétől

1. A hitelekre vonatkozó általános rendelkezések
A kamatszámítás képlete:

tőke x naptári napok száma x kamatláb
36000

A díjak, jutalékok és költségek megfizetése deviza alapú kölcsön esetén forintban, devizakölcsön estén a kölcsön
folyósításának devizanemében esedékes.
Forintban meghatározott díjak, jutalékok és költségek devizában történő megfizetése esetén az átszámítás az
esedékesség napjára spot értéknappal jegyzett MKB kereskedelmi deviza árfolyamon történik.
A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. Törvény, illetve a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény módosítása miatt a lakossági devizában nyilvántartott, vagy
devizában nyújtott és forintban törlesztett hitel-, vagy kölcsönszerződés esetén a Bank, az MKB kereskedelmi
deviza középárfolyamot alkalmazza az alábbi esetekben:
a) a kölcsön folyósításakor;
b) a havonta esedékessé váló törlesztőrészlet konvertálásakor;
c) a devizában meghatározott bármely költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének
kiszámításakor;
d) a nem havi rendszerességgel történő törlesztőrészlet megfizetésekor;
e) a sorban álló tételek elszámolásakor;
f) a fennálló teljes tartozás (vagy annak egy része) elő-, illetve végtörlesztésekor.
MKB Kereskedelmi Deviza Középárfolyam: az adott ügylet elszámolásának napjára az MKB Bank Zrt.. által
jegyzett - ún. spot, azaz az elszámolás napját megelőző második üzleti napon jegyzett - kereskedelmi deviza
középárfolyam. Az MKB Kereskedelmi Deviza Középárfolyamot a “Világgazdaság” című napilapban, valamint az
MKB honlapon teszi közzé.
Amennyiben az Ügyfél egyidejűleg pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítást és egyéb célú
szerződésmódosítást is kezdeményez, a bank a két szerződésmódosítási díj közül csak az egyik, a mindenkori
magasabb mértékű díjat számolja fel.
Előtörlesztésre 5 munkanapos előzetes bejelentés mellett van lehetőség.
Előtörlesztés minimális összege: az előtörlesztés napján fennálló kamattartozás összege.
Az előtörlesztett összeg az ügyfél által teljesített befizetés devizanemétől függően forint, vagy deviza lehet.
A Bank a hitelszerződéssel összefüggésben keletkezett késedelmes tartozásokat a hitelszerződés
devizanemében tartja nyilván. Az MKB Bank vállalja, hogy a fogyasztóval devizában nyilvántartott, vagy
devizában nyújtott és forintban törlesztett lakáscélú hitel-, vagy kölcsönszerződések esetén devizaátváltással és
számítással összefüggésben külön költséget, díjat vagy jutalékot nem számít fel.
Ha az Ügyfél Kivételes Folyószámlát, szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank
az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és
díjak, költségek felszámításával nyújtja.
Amennyiben a kamat, díj vagy költség Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása miatt az Ügyfél a Bankkal kötött
hitelszerződést (kivéve az állami forrásoldali kamattámogatású hitelekre kötött hitelszerződéseket) a módosítás
hatályba lépése előtt felmondja, a Bank zárlati költséget nem számít fel.
A hitel futamideje alatt az egyedi ügyféligények (pl: a hozzájárulás a bankot követő jelzálogjog alapításához illetve
egyéb jogviszonyok bejegyzéséhez, törlesztés teljesítéséről szóló igazolás kiállítása , az eredeti ügyféldossziéban
elhelyezett ügyirat másolatának kiadása, stb…) teljesítéséért a Bank adminisztrációs díjat számít fel.
Az ügyfél részére tájékoztatás során átadásra kerülő mintaszerződés, valamint az ügyfél kérése alapján – nem
jelzáloghitel esetében - a törlesztő tábla átadása díjmentes.
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2. THM és egyéb rendelkezések
Teljes hiteldíj mutató (THM) képlete:
m

∑ C (1 + X )
k =1

k

−t k

m'

= ∑ Dl (1 + X )

− sl

l =1

C : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig
k

fizetendő költségekkel,
Dl: az l sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,
m: a hitelfolyósítások száma,
m’: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma,
tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és
töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,
sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti
időtartam években és töredékévekben kifejezve,
X: a THM értéke.
A konkrét THM értéket a hitel-, illetve kölcsönszerződésben tüntetjük fel.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Teljes Hiteldíj Mutató (továbbiakban: THM) meghatározása az aktuális
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke
módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, illetve deviza alapú kölcsönök esetén
annak árfolyamkockázatát.
3. Tájékoztató a fogyasztási kölcsönszerződések azon feltételeiről, melyek jogszabály alapján válnak a
szerződés részévé
Az MKB Bank Zrt. a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 213.§ (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az alábbi
rendelkezések a Hpt. fogyasztási kölcsönszerződésekre vonatkozó speciális előírásai alapján kerültek a
szerződésbe:
-

a szerződés tárgyának meghatározása,
az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutató,
a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb esetleges költségek meghatározása és összege,
vagy ha az ilyen költségek nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslés,
a szerződéssel kapcsolatos összes költség,
kamatok és járulékok éves, százalékban kifejezett értéke,
azon feltételek, illetve körülmények részletes meghatározása, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható,
vagy ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatás,
törlesztő részletek száma, összege, törlesztési időpontok,
szükséges biztosítékok meghatározása,
a szerződéshez kapcsolódóan az Ügyféltől megkövetelt biztosítások megjelölése,
előtörlesztési lehetőség.

A Bank az Ügyfelet nem kötelezheti arra, hogy a fogyasztási kölcsönszerződésből származó banki követelések
ellenében váltókötelezettséget vállaljon. A Bank nem fogadhat el továbbá az Ügyféltől csekket a fogyasztási
kölcsönszerződésből származó követelése biztosítására. Az Ügyfél pedig bármikor követelheti a Banktól a váltó
vagy csekk visszaadását, amennyiben ilyen biztosíték nyújtására 2001. január 1-jét követően mégis sor került, és
a Bank felel minden olyan kárért, mely az Ügyfelet a fenti váltó- vagy csekk-kibocsátással összefüggésben érte.
A fogyasztási kölcsönszerződésre vonatkozó szabályoktól az Ügyfél hátrányára a Bank nem térhet el, mert az
ilyen szerződési kikötés semmis. A semmisségre csak az Ügyfél érdekében lehet hivatkozni.
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Ha a fogyasztó a szerződéstől az értékesítő szerződésszegése miatt eláll, úgy egyúttal jogosult a fogyasztási
kölcsönszerződéstől is elállni. Az elállás alapján a hitelező köteles a fogyasztó által addig kifizetett összeg
azonnali visszafizetésére. A hitelező az általa folyósított kölcsön visszafizetését csak az értékesítőtől követelheti,
kivéve, ha az a vételárat a fogyasztónak visszafizette. A fogyasztótól az elállásra, illetve az eredeti állapot
helyreállítására tekintettel kamat ,költség, kártérítés nem követelhető.
Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni:
a) azokra a hitel-megállapodásokra, amelyeknek összege hatvanezer forintnál kisebb, vagy hatmillió forintnál
nagyobb,
b) azokra a hitel-megállapodásokra, amelyek alapján a fogyasztónak a hitelt vagy három hónapot meg nem
haladó időszak alatt, vagy tizenkettő hónapot meg nem hala időszak alatt legfeljebb négy fizetési részletben
kell visszafizetni,
c) azokra a hitel-megállapodásokra, amelyeket közokiratba foglaltak,
d) azokra a hitel-megállapodásokra, amelyeket ingatlanon kikötött jelzálogjog fedezete mellett kötöttek.
4. Az egyes hitelekre vonatkozó speciális rendelkezések
4.1. Folyószámlahitel
A Bank fenntartja jogát a hiteligénylés indoklás nélküli elutasítására vagy alacsonyabb összegű hitelkeret
felajánlására.
A kamatozás módja: változó kamatozás.
A hitelkamat esedékessége: havonta, a folyószámlahitellel érintett számla zárlati elszámolásakor.
A hitelkeret igénylési díj esedékessége: az igénylés benyújtásakor.
A hitelkeret éves díjának esedékessége: 365 naponként, az első évben nem kerül felszámításra.
A hitelkeret emelési díj esedékessége: a hitelkeret összegének emelése napján.
Amennyiben a 2010. március 1-je után megkötött hitelszerződések esetében az Ügyfél él az elállási jogával, a
Bank rendelkezésre tartási jutalékot nem számít fel.
4.2. MKB Személyi Kölcsön
A Bank fenntartja jogát a hiteligénylés indoklás nélküli elutasítására vagy alacsonyabb összegű hitelkeret
felajánlására.
A kezelési költség kiszámítása naponta történik, az adott napon fennálló tőketartozásra vetítve.
A hátralékkezelési díj fizetési hátralék esetén a felszólító levél hátralékos ügyfeleknek történő kiküldésekor
esedékes.
A személyes ügyfélmegkeresés díját a Bank hátralékos ügyfeleknél a helyszínre történő kiszállás esetén
számítja fel.
Amennyiben a kölcsönt igénybevevő ügyfél az MKB-nál bankszámlával nem rendelkezik, úgy a kölcsön
nyilvántartásához - pénznemenként - egy elszámolási (technikai) számla kerül megnyitásra.
Az elszámolási számlán nyilvántartott látra szóló egyenlegek után a bank nem fizet kamatot.
Az elszámolási számla kizárólag a kölcsön nyilvántartására szolgál, így ahhoz egyéb banki termékek (pl.
bankkártya, fix összegű állandó átutalás) nem igényelhetőek, illetve nem adhatóak.
Az elszámolási számlán - a kölcsön folyósítása és törlesztése céljából - az alábbi tranzakciók
kezdeményezhetőek:
- készpénz befizetés,
- jóváírás,
- eseti átutalás más banknál vezetett bankszámla javára.
A tranzakciók teljesítése után esedékes díjtételek a befizetés, átutalás összegéből kerülnek levonásra.
Az elszámolási számla nyilvántartásáért a bank számlavezetési díjat nem érvényesít.
Az elszámolási számlán végrehajtható tranzakciók díjtételei megegyeznek a „Lakossági forint- és devizaszámlavezetés kondíciói” című kondíciós listában feltüntetett mértékekkel.
Amennyiben a 2010. március 1-je után megkötött hitelszerződések esetében az Ügyfél él az elállási jogával, a
Bank kezelési költséget nem számít fel.
Egyéb, a hitel igénybevételéhez kapcsolódó, az ügyfelet terhelő költségek:
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Szerződések közokiratba foglalásának költsége 3 millió Ft feletti hitelösszeg esetén, melynek díja, költsége:
36.700 Ft-tól 56.700 Ft-ig terjedhet.
4.3. Hitelkártyák
A hitelkártya használatával igénybe vehető hitel összege: a teljes hitel összege csökkentve az alábbiakkal:
 a már igénybe vett hitel összege, továbbá
 a Bank által már engedélyezett, de még nem terhelt hitelkártya tranzakciók összege és
 az esedékes, de még meg nem fizetett kamatok, díjak és jutalékok összege.
A hitelkártya kizárólag az igénybe vehető hitel összegéig használható vásárlási tranzakcióhoz és legfeljebb a
hitel 50%-áig. készpénzfelvételi tranzakcióhoz.
A hitelszámlára befizetést, illetve átutalást a hitelkártyához megállapított hitel, és az esedékes, még meg nem
fizetett kamatok, díjak és jutalékok együttes összegében teljesíthet az Ügyfél.
Hitelkártyákra vonatkozó további kondíciók
•
•

•
•

Kamatfizetés esedékessége: havonta.
Minimális törlesztési kötelezettség:
- amennyiben a hiteltartozás teljes összege a hó végi zárlati elszámoláskor nem éri el az 5000 Ft-ot (0 és
5000 Ft között van a fennálló hiteltartozás a hitelkártya számlakivonaton) nincs minimális törlesztési
kötelezettség, így késedelmi díj felszámítása sem történik,
- amennyiben a hiteltartozás teljes összege 5000 Ft és 40000 Ft közé esik a hó végi zárlati elszámoláskor,
2000 Ft a minimális törlesztési kötelezettség,
- amennyiben a hiteltartozás teljes összege meghaladja a 40000 Ft-ot a hó végi zárlati elszámoláskor, a
minimális törlesztési kötelezettség a hiteltartozás 5 %-nak megfelelő összeg.
Fizetési türelmi időszak (amely alatt a minimális törlesztési kötelezettségét teljesítendő): a számlakivonat
készítésétől (a hó végi zárlati elszámolás napjától) számított 15 naptári nap. Amennyiben a türelmi időszak
utolsó napja munkaszüneti napra esik, a türelmi időszak vége az azt követő munkanap.
A befizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a befizetett összeg a hitelszámlán könyvelésre került.

Amennyiben a 2010. március 1-je után megkötött hitelszerződések esetében az Ügyfél él az elállási jogával, a
Bank éves kártyadíjat és zárlati elszámolás díjat nem számít fel.
A hitelkamat számításának feltételei:
A hitelkamat kiszámítása során az alábbi pontokat kell figyelembe venni.
A hitelkeret igénybevételének módja:
A hitelkártyához rendelkezésre bocsátott hitelkeret az alábbi módon vehető igénybe:
• Vásárlással,
• Készpénzfelvétellel,
• Díjak, jutalékok, kamatok terhelésével.
Kamatmentes időszak:
Amennyiben a hó végi zárlati elszámolás napjától kezdődő 15 napos türelmi időszak alatt az aktuális számlázási
időszak végén fennálló teljes tartozás összege visszafizetésre kerül, abban az esetben az előző hónapban
végrehajtott vásárlási tranzakciók után hitelkamatot nem számít fel a Bank.
A Bank a készpénzfelvételi tranzakciókra nem biztosít kamatmentes hitel-igénybevételi lehetőséget, a
készpénzben felvett összeg után, a tranzakciók dátumától kezdődően kamatot számít fel.
A hitelkártyaszámlán felszámított hitelkamat, díjak és jutalékok után a Bank abban az esetben nem számít fel
hitelkamatot, ha a hó végi zárlati elszámolás napjától kezdődő 15 napos türelmi időszak alatt az aktuális
számlázási időszak végén fennálló teljes tartozás összege visszafizetésre kerül.
Kamatszámítás:
Amennyiben az ügyfél a zárlati elszámoláskor fennálló tartozását a türelmi időn belül nem vagy csak részben fizeti
meg, a tartozásként nyilvántartott összeg után (ill. a készpénzfelvételi tranzakciók után minden esetben) a
tranzakció(k) dátumától számítva, a Bank hitelkamatot számít fel.
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A kamatszámítás képlete:
felhasznált hitel összege * naptári napok számával * kamatláb
36000
A hitelkártya és a PIN-kód átadásának szabályai
A Bank a nem sürgősségi hitelkártya rendeléssel igényelt hitelkártyákat alapértelmezésben az Ügyfél által
megadott általános Levelezési címre postázza.
A hitelkártyához kapcsolódó PIN kódot nem sürgősségi bankkártya rendelés esetén a Bank minden esetben az
Ügyfél által megadott általános Levelezési címre postázza.
A Hitelkártya igénylés és szerződés dokumentumon az Ügyfél megjelölheti, amennyiben a bankkártyát a
Számlavezető bankfiókban szeretné átvenni, a meghatározott díj felszámítása mellett. Az új hitelkártya
elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost a Banknál bejelentett általános Levelezési címére küldött levélben
tájékoztatja a PIN-kód egyidejű megküldésével.
Sürgősségi hitelkártya rendelés esetén a Bank mind a PIN kódot, mind a hitelkártyát az Ügyfél Számlavezető
bankfiókjába postázza az Üzletszabályzatban meghatározott határidőn belül, a Kondíciós listában meghatározott
díj felszámítása mellett.
Postafiókba a Bank hitelkártyát biztonsági okokból nem postáz (kivétel ez alól az MKB Bankfiókban bérelt
postafiók). Amennyiben a hitelkártya birtokos általános Levelezési címeként Postafiókot jelölt meg, a kártya
kiküldés módja automatikusan a bankfióki átvétel lesz.
A kártyabirtokosnak kötelessége olyan általános Levelezési cím megadása, ahol biztosított a bankkártya és a PIN
kód személyes átvétele. Az ennek hiányából fakadó károkért a Bank felelősséget nem vállal.
Amennyiben a hitelkártya postai úton történő kézbesítése sikertelen, és az elkészített hitelkártya a Bankba
visszaérkezik, azt követően kizárólag a számlavezető fiókban veheti át személyesen a Számlatulajdonos, vagy
annak meghatalmazottja. Díjfizetés kötelezettsége akkor terheli a Számlatulajdonost, ha a kézbesítés
sikertelensége az ügyfél nem szerződésszerű magatartásának következménye (pl. rossz levelezési cím
megadása, a küldemény át nem vétele).
Amennyiben a hitelkártya postai úton történő kézbesítése sikertelen, és az elkészített hitelkártya nem érkezik
vissza a Bankba, a Számlatulajdonos bejelentése alapján a Bank új hitelkártyát bocsát az ügyfél rendelkezésére,
új PIN-kóddal, amelyet kizárólag a számlavezető fiókban vehet át a Számlatulajdonos vagy meghatalmazottja. A
Bank a mindenkori Kondíciós Listában feltüntetett pótkártya díjat, illetve a bankfióki kártya átvételi díjat számolja
fel, ha a kézbesítés sikertelensége az ügyfél nem szerződésszerű magatartásának (pl. rossz levelezési cím
megadása, a küldemény át nem vétele) a következménye.
A hitelkártyák lejárata, új hitelkártya kibocsátása
A hitelkártya lejáratának ideje év és hónap szerint kerül meghatározásra, azt a Kártyabirtokos a lejárat hónapja
utolsó napjának magyarországi idő szerinti 24. órájáig használhatja, feltéve, hogy a lejárt kártya helyett kibocsátott
új kártyáját az ügyfél korábban nem aktiválta, mely időpontban a régi kártya használatának lehetősége
megszűnik. A hitelkártya lejárata a kártya előlapján szerepel hh/éé sorrendben, vagyis 2012. októberi lejáratú
hitelkártya esetében a kártyán 10/12 információ szerepel.
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Hitelkártya számla havi zárlati elszámolása
Hitelkártya-használat körében a törlesztésre vonatkozó, a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a
kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzat 19.4.2. pontjában hivatkozott számlazárási nap az egy hónap
terjedelmű számlázási időszak utolsó banki munkanapja, az első számlázási időszak pedig a tárgyhó utolsó banki
munkanapjáig tart.
A hitelkártyaszámla fedezete
A hitelkártya számla javára tárgynapon 15 óráig befogadott jóváírások/befizetések összege tárgynapon, míg a
tárgynapon 15 óra után befogadott összeg a tárgynapot követő 1. banki munkanapon használható fel vásárlásra,
készpénzfelvételre.
A késedelmes tartozással rendelkező hitelkártya számla javára javára tárgynapon 15 óráig befogadott
jóváírások/befizetések összege tárgynapot követő 1. banki munkanapon, míg a tárgynapon 15 óra után
befogadott összeg a tárgynapot követő 2. banki munkanapon használható fel vásárlásra, készpénzfelvételre
A hitelkártya fizetési kötelezettség nem teljesítése
A hitelkártya-használattal kapcsolatos fizetési kötelezettség türelmi időszak leteltét követő 15. naptári napig
történő nem teljesítése esetén a Bank a hitelkártya használatát visszavonhatóan letiltja (Továbbiakban:blokkolja)
A hitelkártya-használat blokkolása esetén a hitelkártyával sem készpénzfelvétel, sem vásárlási tranzakció nem
hajtható végre és a csoportos beszedési megbízást sem teljesíti a Bank.
A blokkolt hitelkártya használatát abban az esetben állítja vissza a Bank, ha a Számlatulajdonos megfizette a
Bankkal szemben fennálló, hitelkártya-használattal összefüggő valamennyi tartozását.
Egyes, hitelkártyákkal összefüggésben felszámított díjakra vonatkozó rendelkezések
Késedelmi díj: az 5.000 Ft összeget meghaladó késedelmes tartozások esetén számítja fel a Bank.
Hiteltúllépési díj: csak az 5.000 Ft-ot meghaladó összegű hitelkeret túllépések esetén esedékes, havonta egy
alkalommal. Amennyiben az 5.000 Ft-ot meghaladó hitelkeret túllépés csak hitelkamatból származik, a hitelkeret
túllépési díjat a következő hónapban számítja fel a Bank.
Zárlati elszámolás havi díja: az MKB Bank Zrt.-vel együttműködési megállapodást és a Bank által elfogadott
biztosítéki szerződést (pl. készfizető kezesi szerződés, stb.) kötött vállalkozások munkavállalói esetén, tekintettel a
biztosítékra, nem kerül felszámításra.
Hitelkártya szerződésmódosítási díj: kártyacsere, illetve Ügyfél által kezdeményezett hitelkeret-módosítás esetén
kerül felszámításra.
Éves díj bankkártyánként: az MKB Bank Zrt.-vel együttműködési megállapodást és a Bank által elfogadott
biztosítéki szerződést (pl. készfizető kezesi szerződés, stb.) kötött vállalkozások munkavállalói esetén, tekintettel
a biztosítékra, nem kerül felszámításra.
Hitelkártya havi zárlati elszámolási díja: A Bank a számlázási időszak, azaz minden hónap utolsó banki
munkanapján zárlati elszámolást készít, mely után havi zárlati elszámolási díjat számít fel.
AHB biztosítási díj lehívása, T-Mobile számla kiegyenlítése csoportos beszedési megbízás útján: amennyiben a
Bank a hitelkártya-számlán lejárt tartozást tart nyilván, a Bank a csoportos beszedési megbízás teljesítését
visszautasíthatja. Abban az esetben, ha a csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a rendelkezésre álló fel
nem használt hitelkeret csak részben nyújt fedezetet, a Bank teljesíti a csoportos beszedési megbízást,
amennyiben azonban ennek eredményeként 5.000 Ft-ot meghaladó hitelkeret túllépés keletkezik, a Bank a jelen
kondíciós listában meghirdetett hitelkeret túllépési díjat számítja fel.
Mérföldgyűjtés Miles & More MKB Standard és Miles & More MKB GOLD Hitelkártya esetén
A Bank a mérföldeket minden esetben a vásárlási tranzakciók forintban könyvelt összege után számítja,
függetlenül attól, hogy a tranzakció milyen devizanemben keletkezett, úgy, hogy alapelvként minden 1 Euró után 1
mérföldet számít a számlatulajdonos javára, és az EUR/HUF alkalmazott árfolyam a Miles & More Mérföldgyűjtő
program keretében: 260 HUF - 400 HUF / 1 EUR (2011. december 31-éig 305 HUF / 1 EUR)
A mérföldgyűjtés egyéb feltételeit a szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező Mérföldgyűjtő Feltételek
tartalmazzák.
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Hitelkártya használat korlátozása
a) A Bank az általa kibocsátott hitelkártyával kezdeményezett alábbi tranzakciókat nem engedélyezi:
• Interneten keresztül szerencsejátékhoz kapcsolódó tranzakció
• Bankkártyával kezdeményezett átutalások
b) Bank jogosult az általa kibocsátott bankkártyát visszavonhatatlanul letiltani, az alábbi esetekben:
c) Csalásgyanús bankkártya letiltása kártyatársaság értesítése alapján.
d) ATM használat során 3 egymás követő alkalommal megadott hibás PIN kód esetében.
4.4. Betétfedezetű hitel
A betétfedezetű hitel fedezetéül szolgáló betétek likvidációs értékére vonatkozóan az MKB Bank Zrt. a következő
szabályokat alkalmazza (a kockázatvállalás összegének* %-ában):
Forinthitel (HUF)
esetén

Fedezettségi szintek

Azonos
hitel-betét
devizanemek

Betét
devizaneme

HUF

EUR, CHF
1. deviza
csoport**

Eltérő hitelbetét
devizanemek

2. deviza
csoport**
HUF

Nyitó fedezettségi szint
Fedezetpótlási szint
Likvidálási szint
Nyitó fedezettségi szint
Fedezetpótlási szint
Likvidálási szint
Nyitó fedezettségi szint
Fedezetpótlási szint
Likvidálási szint
Nyitó fedezettségi szint
Fedezetpótlási szint
Likvidálási szint
Nyitó fedezettségi szint
Fedezetpótlási szint
Likvidálási szint

Devizahitel (EUR,
CHF) esetén

100%
100%
100%

116%
108%
104%
124%
112%
106%

100%
100%
100%
132%
116%
108%
140%
120%
110%
116%
108%
104%

*A kockázatvállalás összege = a kölcsön mindenkor fennálló (szerződéskötéskor a szerződés szerinti) összege +
a következő kamatfizetési időpontig számított kamat összege
**1. csoportba tartozó devizák: EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK
2. csoportba tartozó devizák: USD, AUD, CAD, JPY
A biztosítéki érték kiszámításakor az MKB Bank Zrt.
• forint- és devizabetét vegyes fedezet esetén a devizabetét-fedezetre,
• 1. és 2. csoportba tartozó vegyes devizabetét fedezet esetén a 2. csoportba tartozó devizabetét-fedezetre
vonatkozó mértékeket alkalmazza.
A Bank fenntartja jogát arra, hogy a fentiekben meghatározottaktól eltérő biztosítéki értékeket állapítson meg.
Nyitó fedezettségi szint: a kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt likvidációs
érték.
Fedezetpótlási szint: amennyiben a betétek likvidációs értéke a fedezetpótlási szint alá csökken, az MKB Bank
Zrt. jogosult az Ügyfelet kötelezni a fedezettségi szint helyreállítására.
Likvidálási szint: amennyiben a betétek likvidációs értéke a likvidálási szint alá csökken, az MKB Bank Zrt.
jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, és az óvadéki jogát érvényesíteni.
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4.5. Lombard hitel
A lombard hitel kamatlába a teljes futamidő alatt - azaz a kölcsön folyósításától annak visszafizetéséig - nem
változik (fix).
A lombard hitel fedezetéül szolgáló értékpapírok biztosítéki értékére vonatkozóan az MKB Bank Zrt. a következő
szabályokat alkalmazza:
1.) Kizárólag MKB Befektetési Alapkezelő által kezelt tőkevédett zártvégű alappal és/vagy MKB által kibocsátott
strukturált kötvénnyel fedezett ügyletek esetében:
- A kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt biztosítéki érték (nyitó
biztosítéki érték): a kockázatvállalás* összegének 100 %-a.
2.) Kizárólag nyilvános kibocsátású, forintban denominált magyar állampapírokkal, MKB III. kötvénnyel és
Garantált Likviditási Alappal fedezett ügyletek esetében:
- A kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt biztosítéki érték (nyitó
biztosítéki érték): a kockázatvállalás* összegének 120 %-a.
- Amennyiben az értékpapírok biztosítéki értéke a kockázatvállalás* összegének 110 %-a (fedezetpótlási
szint) alá csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult az Ügyfelet kötelezni a fedezettségi szint helyreállítására.
3.) Minden egyéb esetben:
- A kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt biztosítéki érték (nyitó
biztosítéki érték): a kockázatvállalás* összegének 145 %-a (előírt nyitó fedezettségi szint)
- Amennyiben az értékpapírok biztosítéki értéke a kockázatvállalás* összegének 135 %-a (fedezetpótlási
szint) alá csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult az Ügyfelet kötelezni a fedezettségi szint helyreállítására.
4.) Amennyiben a lombard hitel fedezetét a fenti 1.)-3.) pontban meghatározott értékpapírok vegyesen képezik, a
Bank a nyitó biztosítéki érték, illetve a fedezetpótlási szint megállapításakor a legmagasabb elvárt fedezettségi
szinttel rendelkező értékpapírra vonatkozó fedezettségi szintet alkalmazza.
5.) Amennyiben az értékpapírok biztosítéki értéke a kockázatvállalás* összegének 100%-a (likvidálási szint) alá
csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, és az óvadékba adott
értékpapírokat értékesíteni.
*A kockázatvállalás összege: a mindenkori tőketartozás összege (ideértve a lejárt tőketartozást is, a
kölcsönszerződés megkötésekor a kölcsön szerződés szerinti összege) + a lejárt kamattartozás összege + a
késedelmi kamat összege + a kölcsön szerződés szerinti összegére számított hat havi kamat összege.
Az értékpapírcsere esetén felszámított kezelési költség esedékessége: a szerződés módosításakor.

4.6. Nyugdíjpénztári hitel
A kezelési költség kiszámítása naponta történik, az adott napon fennálló tőketartozásra vetítve. Amennyiben a
2010. március 1-je után megkötött hitelszerződések esetében az Ügyfél él az elállási jogával, a Bank kezelési
költséget nem számít fel.
4.7. Ingatlanfedezetű hitelek
Az MKB Bank – a Kormány deviza és deviza-alapú ingatlanhitelek jelzálogjog-bejegyzésére vonatkozó
törvényjavaslata alapján – 2010. július 7-étől deviza és deviza-alapú ingatlanfedezetű hitelkérelmet nem
fogad be.
A Bank által meghirdetett kedvezményes kamatmértékek a kondíciós listában meghatározott
kamatperiódus(ok)ra érvényesek. Az első kamatperiódus az első kölcsönfolyósítás napján kezdődik és a
kamatperiódus utolsó Elszámolási napját megelőző napig tart, így az első kamatperiódus hossza rövidebb lehet,
mint egy teljes kamatperiódus. A kedvezményes kamatmérték szempontjából az első, tört kamatperiódus is egy
kamatperiódusnak tekintendő.
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Az MKB kiemelt lakossági ügyfelei számára nyújtott ingatlanfedezetű hitelek III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal
fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott kiemelt kondíciókkal történő
igénybevételre az Ügyfél akkor jogosult, ha igénybe veszi az alábbi termékek valamelyikét:
•
MKB Exkluzív Szolgáltatáscsomag, vagy
•
MKB Klasszis Szolgáltatáscsomag, vagy
•
MKB Nívó Szolgáltatáscsomag, vagy
•
MKB KSP Extra Szolgáltatáscsomag, vagy
•
MKB Privát Bankári Szolgáltatáscsomag.
Az MKB kiemelt lakossági ügyfelei számára nyújtott ingatlanfedezetű hitelek III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal
fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott feltételekkel történő
igénybevételére addig jogosult az Ügyfél, ameddig teljesíti az igénybevétel valamennyi feltételét, amelyet a Bank
jogosult folyamatosan ellenőrizni és bármelyik hiánya esetén megszüntetheti a kiemelt feltételek alkalmazását az
Ügyfél számára. Ebben az esetben a „Kondíciós lista magánszemélyek részére - III/2/b. Hitel termékek Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott normál kondíciókat
alkalmazza a Bank.
Azon kiemelt ügyfelünk esetében, ahol az egyedi hitelszerződés szerinti összeg a 30.000.000 Ft-ot meghaladja és
az ügyfél MKB Nyugdíjpénztári és / vagy MKB Egészségpénztári tag a hitelszerződés megkötésekor, az
előtörlesztési díj 2005. december 1-jétől nem kerül felszámításra.
A közjegyzői okirat elkészítésének díja, valamint a jelzálogbejegyzés és -törlés illetéke az Ügyfelet terheli.
A Bank által nyújtott lakáshitel-mentő áthidaló kölcsön kamatának mértéke a kamatperiódus első napján érvényes
háromhavi BUBOR. Az áthidaló kölcsönszerződéssel kapcsolatban a tőke és a kamat összegén kívül egyéb (így
különösen a hitelbírálattal, a rendelkezésre tartással, a folyósítással, a kezeléssel, az elő- és végtörlesztéssel
összefüggő) díjat és jutalékot a Bank nem számít fel.
Választható törlesztőrészletű hitel esetében alkalmazott elszámolási számla kamatának éves mértéke
a.) pozitív egyenleg után: a hitelszerződés módosításának napján érvényes 3 havi BUBOR;
b.) negatív egyenleg után: a hitelszerződés módosításának napján érvényes 3 havi BUBOR + a hitelszerződés
típusának megfelelő HUF Lakás-, Ingatlan-, vagy Magánhitel kezelési költség mértéke.
Az állami kamattámogatású hitelek, azaz Építési és vásárlási hitel 2009, valamint Korszerűsítési hitel 2009
esetében a kamat meghatározásához alkalmazott ÁKK érték az állampapírhozamot, annak hiányában a
referenciahozamot jelenti.
Állampapírhozam: az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12
hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult - a betéti kamat, az értékpapírok hozama és
a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően
számított - átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga,
Referenciahozam: az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési
kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt
megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga.
MKB Otthonvédelmi Program – Gyűjtőszámla-hitel kamata a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt 3
havonta, valamint fixált periódus lejáratakor tőkésedik.
2011. évi LXXV. törvény alapján az MKB Otthonvédelmi Program keretében igénybe vehető Gyűjtőszámla-hitel
esetén, valamint a Gyűjtőszámla-hitel mellett 2011. december 31-ig egyéb fizetési könnyítések igénylése esetén
a Gyűjtőszámla-hitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés és devizakölcsön-szerződés módosítás (ideértve a fizetési
könnyítés miatti szerződésmódosítást is) alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba
foglalásáért járó közjegyzői munkadíj és költségtérítés díját az ügyfél helyett a Bank fizeti.
Az MKB Horizont Plusz Forint Magánhitel kamatkedvezményhez figyelembe vett deviza lekötött betétek forint
értékének megállapításakor a Bank a következő árfolyamokat alkalmazza 2011. november 7-től visszavonásig.
Betét devizaneme
EUR

Átszámítási árfolyam
301,50 HUF/EUR

CHF
USD
GBP

246,13 HUF/CHF
212,95 HUF/EUR
342,85 HUF/GBP
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Az Igénylési díj tartalmazza a hitelbírálat részeként felmerülő első ingatlanértékelés díját. Több hitelkérelem
egyidejű benyújtása, vagy azonos/ egy hitelcélhoz kapcsolódó több ingatlan fedezetként történő befogadása
esetén is egyszer kerül felszámításra. Új építésű társasházi lakás finanszírozása esetén az Igénylési díj az albetét
létrejöttekor szükséges végleges hitelbiztosítéki érték, illetve piaci érték megállapításának költségét is
tartalmazza.
A 2011. december 31-éig befogadott és 2012. február 29-éig szerződött MKB Forint Lakás- és Magánhitelre,
MKB Perspektíva Forint Lakáshitelre, MKB Horizont Forint Lakáshitelre, MKB Horizont Plusz Forint
Magánhitelre, MKB Forint Ingatlanhitelre és MKB Állami kamattámogatású hitelekre vonatkozó
hitelkérelmek esetében Igénylési díj és Ügyintézési díj nem kerül felszámításra, amennyiben az Ügyfél vállalja
jövedelmének a Banknál vezetett számlájára történő utalását minimum 120 000 Forint összegben. A jövedelem
átutalását az Ügyfélnek legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig igazolnia kell, kivéve, ha a jövedelemátutalás kezdeményezése a Bankon keresztül történik. Igazolás hiányában a hiteligénylési díj és a hitelkérelem
benyújtásakor esedékes ügyintézési díj utólag, de legkésőbb a kölcsönszerződés megkötésekor, a kölcsön első
folyósítására irányuló kérelem benyújtásakor esedékes ügyintézési díj pedig a kölcsön első folyósításakor
terhelésre kerül az Ügyfél Banknál vezetett számláján. Jövedelem: a Bank által jövedelemként elfogadott
rendszeres átutalás.
MKB Ingatlanhitel és MKB Magánhitel esetében, a 100 nm feletti kereskedelmi jellegű ingatlanok,
jövedelemteremtő ingatlanok fedezetként történő bevonásakor a hiteligénylési díj 80 000 Ft, és ezen díjtételre a
2011. december 31-éig meghirdetett Igénylési díj akció nem vonatkozik.
A likvidációs érték az ingatlan esetleges kényszerértékesítése során várható, banki szakértő által meghatározott
érték.
Maximális hitelösszeg alatt a banki kockázatvállalás maximális összege értendő, amely megegyezik a
mindenkori tőketartozás összegével.
A hitelfedezeti-érték vizsgálata az ingatlanfedezetű pénzkölcsön nyújtására irányuló banki szolgáltatás
részeként, a törlesztés időtartama alatt, a fedezet mennyiségi, minőségi, értékbeli vagy egyéb változásának (pl.
fedezetcsere), illetve az ügyfél által kezdeményezett egyéb szerződésmódosítás (pl.: átütemezés) következtében
szükségszerűen felmerülő tevékenység. A hitelfedezet-vizsgálati díj megfizetése forintban történik.
A Bank nem számít fel hitelfedezet-vizsgálati díjat:
• a hitelszerződés végső lejáratának meghosszabbítása esetén;
• az Ügyfél által a hitelszerződés futamideje alatt kért tőkemoratórium biztosítása esetén;
• Forintban fix törlesztésű devizahitel konstrukció igénybevételére irányuló szerződésmódosítás esetén;
• Választható törlesztőrészletű hitel konstrukció igénybevételére irányuló szerződésmódosítás esetén;
• MKB Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program, Életcél MKB-AlIianz Lakás- és Magánhitel Program,
valamint MKB Értékmegőrző Program keretében igényelt hitelek standard MKB Lakás- és Magánhitellé
történő átalakítása esetén;
• egyéb fizetési könnyítésre irányuló szerződésmódosítás esetén, vagy egyéb úgynevezett áthidaló hitelek
nyújtása esetén amennyiben azt a meglévő szerződés teljesítése miatt nyújtja a bank.
A fenti esetekben a hitelfedezet-vizsgálati
szerződésmódosítások esetén érvényes.

díja

elengedése

2011. december

31-ig kezdeményezett

Az ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor, valamint a kölcsön első folyósítására irányuló kérelem Bankhoz
történő benyújtásakor esedékes.
A hátralékkezelési díj fizetési hátralék esetén a felszólító levél hátralékos ügyfeleknek történő kiküldésekor
esedékes.
A személyes ügyfélmegkeresés díját a Bank hátralékos ügyfeleknél a helyszínre történő kiszállás esetén
számítja fel.
Helyszíni szemle díja: több részletben történő folyósítás esetén (az egyes folyósításokhoz kapcsolódóan) a
készültségi fok ellenőrzés díja, megfizetése forintban történik, folyósításig esedékes.
Azon ügyfelek esetében, ahol a fedezetül felajánlott ingatlan(oka)t árvíz vagy egyéb természeti katasztrófa
sújtotta, az ingatlanbiztosítási eljárás kapcsán felmerülő adminisztrációs díj, hitelfedezet-vizsgálati díj, ügyintézési
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díj, az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja egyéb esetben (fedezetcsere esetén), az ügyfél által
kezdeményezett pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díj és a Zárlati költség, valamint az
ingatlanbiztosítási összeg zárolására nyitott számla számlavezetési díja nem kerül felszámításra
Azon ingatlanfedezetű hitelek esetében, amelyeknél a fedezetül felajánlott vagy a hitel célját képző ingatlan(oka)t
vörösiszap katasztrófa sújtotta, az Ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás(ok) kapcsán felmerülő
következő díjakat, költségeket a Bank 2011. december 31-ig nem számítja fel:
• adminisztrációs díj,
• hitelfedezet-vizsgálati díj,
• ügyintézési díj / ingatlan / Takarnet lekérdezés
• helyszíni szemle / alkalom
• az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja (pénzügyi és nem pénzügyiteljesítéssel
összefüggő szerződésmódosítás esetén)
• zárlati költség – végtörlesztés esetén
valamint a Bank a szerződésmódosítással és hitel zárással összefüggő ügyintézési és földhivatal díját,
valamint a közjegyzői díjat is 2011. december 31-ig átvállalja.
MKB Forint Lakás-, Ingatlan- és Magánhitel, előtörlesztésekor a Bank szerződésmódosítási díjat, illetve zárlati
költséget nem számít fel, amennyiben az előtörlesztés a Banknál 2008. április 15. után megkötött Fundamenta
Lakás-takarékpénztári megtakarításból történik, és a megtakarítás összegét közvetlenül a Fundamenta Zrt. utalja
át az ügyfél Banknál vezetett számlájára.
MKB Fundamenta Lakás- és Magánhitel standard MKB Lakás- és Magánhitellé történő átalakítása esetén a
Fundamenta Lakástakarékpénztári megtakarításból történő előtörlesztéskor a Bank szerződésmódosítási díjat,
illetve zárlati költséget nem számít fel, amennyiben a megtakarítás összegét közvetlenül a Fundamenta Zrt. utalja
át az ügyfél Banknál vezetett számlájára.
Áthidaló Plusz Hitel előtörlesztése esetén a türelmi időszak alatt a Bank szerződésmódosítási díjat, illetve a zárlati
költséget nem számít fel.
Visszafizetési biztosítékként kikötött biztosítási/lakástakarékpénztári megtakarítási szerződésből történő előtörlesztés esetén a Bank szerződésmódosítási, illetve zárlati költséget nem számít fel.
A Bank nem számít fel szerződésmódosítási díjat:
• a hitelszerződés végső lejáratának meghosszabbítása esetén;
• az Ügyfél által a hitelszerződés futamideje alatt kért tőkemoratórium biztosítása esetén.
A fenti esetekben a szerződésmódosítási díj elengedése visszavonásig érvényes.
A Bank nem számít fel szerződésmódosítási díjat továbbá:
• Forintban fix törlesztésű devizahitel konstrukció igénybevételére irányuló szerződésmódosítás esetén;
• Választható törlesztőrészletű hitel konstrukció igénybevételére irányuló szerződésmódosítás esetén;
• MKB Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program, Életcél MKB-AlIianz Lakás- és Magánhitel Program,
valamint MKB Értékmegőrző Program keretében igényelt hitelek standard MKB Lakás- és Magánhitellé
történő átalakítása esetén.
A fenti esetekben a szerződésmódosítási díj elengedése akció visszavonásig érvényes.
Fundamenta Közös Kassza kombinált hiteltermék esetén és a Banknál korábban létrejött MKB Forint,
Lakáshitelek mellé 2007. február 15. és 2007. április 30. között a Banknál, vagy a Bank ügynökeinél megkötött
Fundamenta Lakás-takarékpénztári megtakarításból történő előtörlesztés megtakarításonként egy alkalommal
díjmentes.
Tájékoztató az Előfinanszírozási díjról
A MKB Bank Zrt. a forrásoldali támogatásra való jogosultság megszerzését (önálló jelzálogjog értékesítését)
megelőzően már biztosítja a kedvezményes kamatot. A kedvezményes kamat biztosításáért a Bank
Előfinanszírozási díjat számít fel.
Előfinanszírozási időszak:
A folyósítás napjától az önálló jelzálogjog jelzálogbanknak történő értékesítése napjáig tartó időszak.
Az Előfinanszírozási díj felszámításának módja és esedékessége:
Az Előfinanszírozási díj felszámítása legfeljebb az önálló jelzálogjog értékesíthetőségéhez szükséges összes
feltétel (a feltételek a hitelszerződésben kerülnek meghatározásra) Ügyfél általi maradéktalan teljesítésének, a
dokumentumok hiánytalan benyújtásának napjáig tart. Az Előfinanszírozási díj felszámítására az Előfinanszírozási
időszak minden elszámolási napján kerül sor, függetlenül attól, hogy hiteltörlesztés történik-e vagy sem.
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IV. Egyéb szolgáltatások
Érvényes: 2011. december 12-étől

1. Adminisztrációs díjtételek
1.1. Postafiók bérleti díjának elszámolása
A postafiók bérleti díj megfizetése utólag, a zárlati elszámolással egyidejűleg esedékes.
1.2. Széf (páncélkazetta) bérlettel kapcsolatos meghatalmazás visszavonása esetén követendő eljárás
A Bérlő által meghatalmazott személy széfbelépési jogosultságának visszavonását a Bérlő kizárólag a Széf
(páncélkazetta) Bérleti Szerződésben meghatározott MKB bankfiókban kezdeményezheti a vonatkozó
„Meghatalmazott visszavonása“ nyomtatvány kitöltésével és aláírásával. A bank a kondíciós listában
meghirdetett
díjtétel ellenében zárcserét hajt végre a Bérlő költségére, amennyiben a Bérlő a
meghatalmazott visszavonásával egyidejűleg nem nyilatkozik arról, hogy a széfszerződés megkötésekor
átvett széfkulcsok mindegyike a birtokában van. Amennyiben a zárcsere előre egyeztetett időpontjában a
Bérlő személyesen megjelenni nem tud, úgy arra bizottság jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett kerül
sor, illetve az új zár kulcsainak átadásáig azokat a Bank őrzi.
2. Számlát nem érintő tranzakciók
A számlát nem érintő tranzakciók lebonyolítása során az MKB Bank által jegyzett pénztári valutaárfolyamot
alkalmazzuk, kivételt képez a II. 6. és a II. 6.1. pontban megjelölt számlát nem érintő tranzakció, ahol az MKB
Bank által jegyzett pénztári devizaárfolyamot alkalmazzuk.
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