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LV.  KONDÍCIÓS LISTA 

MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI 
 

Érvényes: 2011. december 15-étıl 
Változás: Látra szóló kamatok változása 2011. december 15-ével 
 
1. Az MKB  Gondoskodó szolgáltatáscsomag tartalma: 

1. MKB  Start forint bankszámla  ingyenes nyitása és vezetése, amely 
•••• bankszámla a Magyar Államkincstár által folyósított kiutalás, állami támogatás elhelyezésére szolgál,  

valamint  
•••• a gyermek 18. születésnapjának betöltéséig természetes személyek által befizetett, a jogszabály által 

korlátozott, együttesen legfeljebb évi 120 000 forint, illetve   
•••• a gyermek 18. születésnapjának betöltéséig - természetes személyek befizetésétıl függetlenül - települési 

önkormányzat által történı korlátlan összegő befizetések célszámlája. 
A természetes személyek által az MKB Start bankszámlára befizetett évi 120 000 forinton felüli összeget, valamint a 
jogi személyek befizetéseit a Bank visszautalja, vagy amennyiben a lehetıséget az ügyfél igénybe veszi, a csomag 
részét képezı MKB Gondoskodó bankszámlán helyezi el. 
2. MKB Gondoskodó forint bankszámla nyitása opcionálisan, amelyen korlátlan összegő megtakarítás 

helyezhetı el.  
3. MKB Start összevont értékpapír és ügyfélszámla nyitása opcionálisan, mely az MKB Start bankszámlán 

elhelyezett összegek értékpapírba történı átcsoportosíthatóságára szolgál. 
4. MKB Gondoskodó összevont értékpapír és ügyfélszámla nyitása opcionálisan, mely az MKB Gondoskodó 

bankszámlán elhelyezett összegek értékpapírba történı átcsoportosíthatóságára szolgál. 

2. Az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag igénybevételének feltétele, hogy ügyfelünk:  

• 2005. december 31. után született,  
• magyar állampolgárságú, 
• magyarországi lakcímmel rendelkezı,  
• 18. életévét még be nem töltött,  
• a vonatkozó törvényes feltételeknek megfelelı természetes személy legyen, 
• jogosultságát a 3. pontban meghatározott módon igazolja, valamint 
• az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag Igénylılapon meghatározott feltételeket elfogadja.  

Az Ügyfél 18. életéve eléréséig jognyilatkozat megtételére az a családi pótlékra jogosult szülıje, vagy más törvényes 
képviselıje jogosult, akinek a családi pótlékot folyósítják (a továbbiakban: törvényes képviselı). A 16. életévet betöltött 
Ügyfél esetében a törvényes képviselı egyetértı nyilatkozatával az Ügyfél számlanyitásra, megszüntetésre, 
áthelyezésre, valamint befektetésre vonatkozó döntését is figyelembe kell venni.  

A törvényes képviselı az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag Igénylılap aláírásával járul hozzá a csomag 
igénybevételéhez. A törvényes képviselıt az ügyfél bankszámlái feletti meghatalmazottként be kell jelenteni az MKB 
Gondoskodó szolgáltatáscsomag igénybe vételével egyidejőleg. A meghatalmazotti jogviszony megszőnik az ügyfél 18. 
életévének betöltése napját követı napon. 

3. Szolgáltatáscsomagra való jogosultság igazolása 

Az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag Igénylılaphoz – a Start számlanyitás kötelezı törvényi feltételeként – 
csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 

• Más Start-számlavezetıtıl átvett Start számla esetén az Ügyfél által kitöltött kérelmet a Start-számla átvételére 
(1/a melléklet) valamint a jelenlegi számlavezetı által a Start-számla egyenlegérıl kiadott Adatszolgáltatást (1/b 
mellékletet) 

• Az eredeti okmány bemutatását követıen a gyermek Ügyfél születési anyakönyvi kivonatának másolatát (2. sz. 
melléklet, benyújtása kötelezı).. 

• 30 napnál nem régebbi, családtámogatási kifizetı hely (amely a Magyar Államkincstár vagy a munkáltató 
lehet) által hozott jogerıs közigazgatási határozatot, vagy hatósági bizonyítványt arról, hogy a gyermek után a 
családi pótlékot kinek folyósítják. (3. sz. melléklet, benyújtása köelezı) (A törvény értelmében a gyermeknek 
kizárólag az a családi pótlékra jogosult szülıje vagy más törvényes képviselıje tekinthetı Szülınek, akinek a 
családi pótlékot folyósítják.). 
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• A gyermek Ügyfél adóigazolványának másolatát, vagy jelen Igénylılap 4. sz. mellékletét képezı felhatalmazó 
nyilatkozatot a Magyar Államkincstár részére, amelyben a Szülı kéri a gyermek Ügyfél adóazonosító jelének a 
Bankhoz való megküldését – benyújtása kötelezı. 

• Felhatalmazó nyilatkozat csatolása esetén a Magyar Államkincstár által a Szülınek megküldött, a gyermek Ügyfél 
adóazonosító jelét tartalmazó tájékoztató levelet eredetiben, ha az már a Szülı birtokában van (5. sz. melléklet). 

• Az Igénylılap 6. sz. mellékletét képezı felhatalmazó nyilatkozatot a Magyar Államkincstár részére, melyben az 
Ügyfél képviseletében eljáró Szülı felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy a gyermek személyes adataiban 
bekövetkezı változások esetén az adatkezelı közigazgatási szervvel adategyeztetést folytasson – benyújtása 
kötelezı) 

• Ha a szerzıdést 16. évét betöltött gyermek köti meg, úgy a Szülı által a jelen Igénylılap 7. sz. mellékletében tett 
egyetértı nyilatkozatot. 

Az igénylılap további, nem kötelezı melléklete lehet: 

• Gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, illetve az átmeneti/tartós nevelésbe vételt igazoló 
dokumentum (8. sz. melléklet, késıbb is benyújtható). 

4. Szerzıdéses kötelezettségvállalás 

Ügyfelünknek az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag igénylésékor  

• ki kell töltenie és alá kell írnia az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag Igénylılapot, valamint  

• meg kell kötnie a lakossági Pénzügyi Szolgáltatási Szerzıdést, 

• illetve opcionálisan az MKB Start, illetve MKB Gondoskodó bankszámláról kezdeményezett 
értékpapírmőveletek igénybevétele esetén külön-külön az Összevont Értékpapírszámla és Ügyfélszámla 
Szerzıdést. 

5.  Az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag díja 

• MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag 
A szolgáltatáscsomag  igénylése:  díjmentes 
A szolgáltatáscsomag számláin számlanyitási minimum:  nincs 

• MKB Start bankszámla  
A bankszámla vezetése:  díjmentes  
MKB Start bankszámlán végrehajtott tranzakciók:  díjmentesek 

• MKB Gondoskodó bankszámla   
A bankszámla vezetése és a bankszámlán végrehajtott tranzakciók díja:    megegyezik  
a ’Kondíciós lista magánszemélyek részére -  I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó 
szolgáltatások (L2)’ címő Kondíciós Listában foglaltakkal, az alábbi díjtétel kivételével1: 
MKB Gondoskodó bankszámláról készpénzfelvétel, illetve utalás indítás esetén felszámított díj, a fenti L2. 
kondíciós listától függetlenül egyedileg is meghatározható, jelenleg:  0 Ft 

• MKB Start összevont értékpapír és ügyfélszámla  
A számla vezetése, valamint a kapcsolódó tranzakciók:  díjmentesek 

• MKB Gondoskodó összevont értékpapír és ügyfélszámla  
vezetése és a tranzakciók díja:  megegyezik 
a XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTİ BEFEKTETÉSI 
SZOLGÁLTATÁSOK címő Kondíciós Listában foglaltakkal. 

6. Kamatok 
• MKB Start  bankszámla látra szóló éves  kamata ...................................... 4,82 % EBKM  5,00% 

• MKB Gondoskodó bankszámla látra szóló éves kamata ............................ 4,82 % EBKM  5,00% 

                                                 
1 A Bank a ’Kondíciós lista magánszemélyek részére -  I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó 
szolgáltatások (L2)’ címő kondíciós listában foglalt díjakkal az esedékesség idıpontjában a számlát megterheli. Ha a 
számlán a díjak terheléséhez nincs elegendı fedezet, akkor negatív egyenleg keletkezik, amely után a késedelmi 
kamatot a Bank automatikusan felszámítja. A késedelmi kamat mértéke megegyezik az ’Kondíciós lista 
magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések (L8)’ címő kondíciós lista 10.4  Fedezetlen 
megbízás/meghitelezett tartozás pontjában foglaltakkal. 
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7. Korlátozások  

A jelen kondíciós lista mellékletét képezı táblázat szerint. Az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomagot igénylı Ügyfél 
a termék kapcsán csak a jelen Kondíciós listában feltüntetett szolgáltatásokat és bankszámlákat veheti igénybe. A 
termékhez elektronikus csatorna vagy bankkártyák igénybevétele nem lehetséges.  
 

8. Start-számla jóváírásával és terhelésével kapcsolatos feltételek 

• Start-számlára az életkezdési támogatás kiutalása csak azt követıen történik meg, hogy a Bank a Start-számla 
megnyitásáról, valamint az Ügyfél részére a kincstári számlán nyilvántartott követelés áthelyezéséhez szükséges 
egyéb adatokról a kiutaló Magyar Államkincstárt értesítette. Az értesítésre a Magyar Államkincstár elıírásainak 
értelmében havi egyszeri adatszolgáltatás keretében kerül sor. 

• A Start-számlán nyilvántartott követelés a Bankhoz természetes személy által történt befizetéssel évenként 
(legutoljára az Ügyfél 18. születésnapjának betöltéséig), több befizetı esetén is legfeljebb együttesen a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott összeggel kiegészíthetı. Az elızıeket meghaladó befizetés nem írható 
jóvá a Start-számlán, azt a Bank a befizetınek MKB Gondoskodó bankszámla meglétének hiányában - 
visszautalja. Minden befizetésnek tartalmaznia kell a befizetı nevét, levelezési címét vagy bankszámlájának 
számát, az esetleges visszautalás érdekében.  

• Települési önkormányzat részérıl korlátozás nélkül teljesíthetı a Start-számlára befizetés.  

• A Start-számlán igénylehetı állami támogatásokat a Bank az Ügyfél javára a tárgyévet követı január 31-éig 
igényli meg a kiutalónál. A kiutalás igényléséhez szükséges, jogszabályban elıírt dokumentumokat, amelyekrıl 
a Bank elızetesen írásban, hirdetmény útján tájékoztatást ad, a törvényes képviselı köteles a naptári év 
december 15. napjáig a Bankhoz eljuttatni. 

• Jogalap nélküli támogatás kifizetése esetén a Bank jogosult a támogatást az Ügyfél számlájáról leemelni és azt a 
Magyar Államkincstárnak visszautalni, még abban az esetben is, ha a téves kifizetés és a Start-számlán történt 
jóváírás nem a Banknak felróható okból történt.   

• Az Ügyfél külföldi letelepedésének idıszaka alatt semmilyen összeg nem írható jóvá a Start-számlán. A Bank 
jogosult az Ügyfél külföldi letelepedésének tényét a Magyar Államkincstár közlése alapján nyilvántartásában 
rögzíteni. A külföldrıl történı visszatelepülés bejelentése a Banknál az Ügyfél vagy törvényes képviselıjének 
kötelezettsége. A Bank bármikor kérheti az Ügyféltıl az állampolgárság, valamint a lakóhely adatainak 
igazolását.  

• A Start összevont értékpapír- és ügyfélszámlán a vonatkozó jogszabályban meghatározott, nyilvánosan 
forgalomba hozott állampapír, tıke- vagy hozamgarantált befektetési jegy választható. A törvényes képviselı, 
vagy az ı egyetértı nyilatkozata alapján a 16. életévét betöltött Ügyfél bármikor jogosult a Start-számlán 
nyilvántartott követelésre vonatkozóan a jogszabályban meghatározott befektetési lehetıségek közül választani. 

• Start és/vagy Gondoskodó összevont értékpapír és ügyfélszámla megnyitása esetén a Bank az Ügyfél egyedi 
megbízása(i)t teljesíti, és nem általános portfolió-kezelést végez. A lejárt értékpapírügyletek  tıkerésze, kamatai, 
egyéb hozamai, amennyiben a jóváírás napján nem válnak értékpapír vételi ügylet fedezetévé, minden esetben 
automatikusan visszavezetésre kerülnek a Start, illetve Gondoskodó bankszámlára. 

• A Gondoskodó bankszámlán nyilvántartott követelések a Start-számla megszüntetése nélkül is részben vagy 
egészben felhasználhatók, felhasználásuk, illetve a számla kimerülése az Ügyfél felmondása hiányában a számlát 
nem szünteti meg. A Gondoskodó számla(ák) vezetését az Ügyfél a Start-számla felmondása nélkül is 
felmondhatja. A felmondási idı 30 nap. 

• A Start-számla követelés  az Ügyfél 18. életévének betöltéséig - az öröklés kivételével - nem fizethetı ki, 
továbbá nem fogadható el hitel (kölcsön) fedezetéül, valamint nem vonható végrehajtás alá. 

• Az életkezdési támogatás kifizetését az Ügyfél a 18. életéve betöltése napjától kérheti. Az Ügyfél elhalálozása 
esetén az örökös a hagyatéki határozat jogerıre emelkedését követıen kérheti az értékpapírok ellenértékének a 
Start bankszámlán történı jóváírását és a teljes Start-számla követelés kifizetését. A Start-számláról felvett 
összegek utáni adó-, illeték- vagy járulékfizetési kötelezettségre a mindenkori jogszabályi elıírások az 
irányadóak. A Start-számlán összegyőlt összeget kiutalás esetén a Bank a kérelemben meghatározott módon 
készpénzben vagy megjelölt címre történı postai átutalással vagy folyószámlára utalással fizeti ki. A kifizetés 
határideje  - a törvényes feltételek fennálltának igazolását követıen  - a kérelem kézhezvételétıl számított 8 
munkanap. Az igénylı felhatalmazást adhat a Banknak a tárgyévre járó állami támogatás nélküli kifizetésre, 
amennyiben egyben felhatalmazást ad az állami támogatásról lemondva az igénylés mellızésére. A kifizetést 
követıen a Bank az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomagot és annak valamennyi számláját megszünteti. 

• Amennyiben az Ügyfél a 18. életéve betöltésekor a kifizetést nem kéri, a Gondoskodó számlacsomag alapján 
teljesített szolgáltatások köre a 6. Bankkapcsolat a jogosultság megszőnése után pontban leírtak szerint változik. 
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9. Bankkapcsolat a jogosultság megszőnése után 

Az MKB Gondoskodó szolgáltatásra való jogosultság megszőnésének esetei:  

• Áthelyezés: a csomag Start-számláin elhelyezett megtakarítás más Start-számlavezetıhöz való áthelyezése 
Amennyiben az Ügyfél a Start-számlák áthelyezésének lehetıségével kíván élni, akkor ezt a Rendelkezés MKB 
Gondoskodó szolgáltatáscsomag számláinak megszüntetésérıl címő nyomtatványon az Áthelyezés jogcím 
megjelölésével és az ahhoz választható rendelkezı nyilatkozat kitöltésével teheti meg, amelyhez csatolnia kell az 
általa választott másik számlavezetı által kiállított számlanyitási igazolást.  Ezt követıen az  MKB Start-számlák 
egyenlegérıl és forgalmáról készített igazolás kiadását követıen a számlaegyenlegek  átutalásra illetve 
transzferálásra kerülnek a választott új Start-számlavezetınél megnyitott Start-számlákra, majd az MKB 
Gondoskodó szolgáltatáscsomag megszőnik, az MKB Start bankszámla és MKB Start összevont értékpapír és 
ügyfélszámla lezárásra kerül.  
Amennyiben az ügyfél az MKB Gondoskodó számlák megszüntetését a Start-számlák áthelyezése kapcsán nem 
kéri, úgy azok változatlan kondíciókkal MKB Gondoskodó bankszámla és MKB Gondoskodó összevont 
értékpapír és ügyfélszámla formájában önállóan tovább élnek.  

• Felmondás : a csomag Gondoskodó számláin elhelyezett megtakarítás kifizetése vagy átutalása 
A Start-számlák felmondása az Ügyfél 18. életévének betöltéséig nem lehetséges. Ez idı alatt az MKB Start 
számlákat megszüntetni kizárólag az Áthelyezés esete szerint, míg ezt követıen a Nagykorúvá válás esete szerint 
lehetséges. 
Az MKB Gondoskodó számlák azonban az MKB Start-számláktól függetlenül, bármikor megszüntethetık ha az 
Ügyfél kezdeményezi a megszüntetést a Rendelkezés MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag számláinak 
megszüntetésérıl címő nyomtatványon a Felmondási jogcím megjelölésével és az ahhoz választható rendelkezı 
nyilatkozat kitöltésével. A gyermek 18. életévének betöltése elıtt az MKB Gondoskodó számlákon elhelyezett 
100.000,- (százezer) forint feletti összeg kifizetése, utalása kizárólag gyámhatósági engedély bemutatása mellett 
lehetséges.² 
Amennyiben az MKB Gondoskodó számlákat az ügyfél a Start-számlák áthelyezése nélkül szünteti meg, úgy az 
MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag az MKB Start-számlákkal tovább él. 

• Nagykorúvá válás: az ügyfél 18. életévének betöltésekor a szolgáltatáscsomag számláin elhelyezett összes 
megtakarítás kifizetése vagy átutalása az Ügyfél rendelkezése szerint. 
Nagykorúvá válását követıen az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag megszünik. Ekkor az Ügyfél a 
Rendelkezés MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag számláinak megszüntetésérıl címő nyomtatványon a 
Nagykorúvá válás jogcím megjelölésével és az ahhoz választható rendelkezı nyilatkozat kitöltésével kérheti az 
MKB Start és MKB Gondoskodó számlákon elhelyezett összes megtakarítása kifizetését vagy átutalását illetve a 
szolgáltatáscsomag számláinak standard számlává alakítását. 

A szolgáltatáscsomag megszőnés idıpontjának naptári hónapjára a Bank az új kondíciók szerinti díjakat 
számítja fel a számlák és a tranzakciók után . 

Az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag megszőnését követıen amennyiben a nagykorú Ügyfél kívánja, 
- választhat a Bank által nyújtott bármely szolgáltatáscsomag közül, továbbá 
- igényelheti a Bank által nyújtott bármely szolgáltatást a hozzájuk kapcsolódó, hatályos kondíciós listában 

meghatározott feltételek szerint. 

• Örökség: A gyermek halála esetén, a szolgáltatáscsomag számláin elhelyezett összes megtakarítás kifizetése 
vagy átutalása hagyatéki eljárás keretében az Örökös rendelkezése szerint. 
Ekkor a szolgáltatáscsomag és annak számlái a soron következı januári támogatás lehívási idıpontig ill. a 
lehívott idıarányos támogatási összeg megérkezéséig élnek zárolt számlaként. Ez idı alatt a számlákra a 
támogatási összegen kívül további jóváírások nem érkezhetnek. Ezután az MKB Gondoskodó 
szolgáltatáscsomag számláinak teljes egyenlege a hagyatéki eljárás keretében fizethetı ki az Örökös 
rendelkezése szerint, ameylet a Rendelkezés MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag számláinak 
megszüntetésérıl címő nyomtatványon a Örökség jogcím megjelölésével és az ahhoz választható 
rendelkezı nyilatkozat kitöltésével ,tehet meg, majd ezt követıen a csomag és a számlák lezárásra kerülnek. 

A Bank fenntartja magának a kondíciós lista változtatásának jogát, valamint azt a jogot, hogy a kondíciók, kamatlábak 
változásáról ügyfeleit az üzletszabályzatban meghatározott módon (az ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségeiben) értesítse. 
 
 
__________________________________ 
² 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, 82.§. (2)



 

   

 

Az Ügyfél 18. életévének betöltéséig az alábbi tranzakciók engedélyezettek 

  Tranzakció MKB START bankszámla MKB START összevont  
értékpapír és ügyfélszámla 

MKB Gondoskodó bankszámla MKB Gondoskodó összevont  
értékpapír és ügyfélszámla 

J
ó

v
á
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Készpénz befizetés 
 Magánszemélyek által befizethetı, készpénz 
befizetés és átutalás együttesen legfeljebb évi 

120.000 forint. 
NEM lehetséges Korlátozás nélkül NEM lehetséges 

Forint átutalás 
befogadása 

 Kormányzati jóváírások, 
 magánszemélyek átutalásai , készpénz 

befizetés és átutalás együttesen legfeljebb évi 
120.000 forint, önkormányzati befizetések. 

NEM lehetséges Korlátozás nélkül NEM lehetséges 

Forint átvezetés 
összevont értékpapír 
számlához tartozó 
ügyfélszámláról / 
ügyfélszámlára  

Az MKB START összevont értékpapír és 
ügyfélszámlán keletkezı kamatok, hozamok és 

tıkerészek értékpapír vásárlásra fel nem 
használt összege a nap végén automatikusan 

visszavezetésre kerül az MKB Start 
bankszámlára. 

 Csak értékpapír vásárlás fedezeteként az 
MKB Start bankszámláról. 

Az MKB Gondoskodó összevont értékpapír  és 
ügyfélszámlán keletkezı kamatok, hozamok és 

tıkerészek értékpapír vásárlásra fel nem használt 
összege a nap végén visszavezetésre kerül az MKB 

Gondoskodó bankszámlára. 

Csak értékpapír vásárlás fedezeteként az 
MKB Gondoskodó bankszámláról. 

 

Értékpapír transzfer 
fogadás 

  

NEM lehetséges, 
 kivéve abban az esetben,  

ha az ügyfél más számlavezetınél nyitott, de 
ott megszüntetendı Start-számlájáról 

transzferálja az értékpapírt. 

  

Az MKB Alapkezelı zRt. által 
létrehozott befektetési alapok befektetési 
jegyei, valamint az MKB Bank Zrt. által 
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı 

értékpapírok  

T
e

rh
e

lé
s

 

Készpénz kifizetés NEM lehetséges NEM lehetséges Kizárólag külön díj ellenében lehetséges  NEM lehetséges 

Forint átutalás 
indítása 

NEM lehetséges,  
kivéve abban az esetben, ha az Ügyfél más 

számlavezetınél szeretné vezetni továbbiakban 
a Start-számlát. Ekkor a fogadó bank 

ígérvénye alapján elutalható az összeg. 

NEM lehetséges Kizárólag külön díj ellenében lehetséges NEM lehetséges 

Forint átvezetés 
összevont értékpapír 
számlához tartozó 
ügyfélszámláról / 
ügyfélszámlára 

Amennyiben az ügyfél az MKB Start 
bankszámlán lévı összegbıl értékpapírt 
szeretne vásárolni, úgy az ott elhelyezett 

összeg átvezethetı fedezetként az MKB Start 
összevont értékpapír és ügyfélszámlára. 
Minden egyes értékpapír vásárlás esetén 

egyedi megbízást kell adni. 

 A kamatfizetések, hozamok és a lejáró 
tıkeösszegek értékpapír vásárlásra fel nem 

használt része nap végén automatikusan 
átvezetésre kerül az MKB Start 

bankszámlára.  

Amennyiben az ügyfél az MKB Gondoskodó 
bankszámlán lévı összegbıl értékpapírt szeretne 

vásárolni, úgy az ott elhelyezett összeg átvezethetı 
az MKB Gondoskodó összevont értékpapír 

ügyfélszámlára. Minden egyes értékpapír vásárlás 
esetén egyedi megbízást kell adni. 

A kamatfizetések, hozamok és a lejáró 
tıkeösszegek értékpapír vásárlásra fel 

nem használt része nap végén 
automatikusan átvezetésre kerül az MKB 

Gondoskodó bankszámlára.   

Értékpapír transzfer 
indítása 

  

NEM lehetséges, 
 kivéve abban az esetben,  

ha az ügyfél más számlavezetınél nyitott 
Start-számlájára transzferálja a papírt. A 
fogadó bank ígérvénye szükséges a Start-

számla nyitásáról. 

  Korlátozás nélkül 

A vásárolható 
értékpapírok köre 

  

A törvény és az MKB Bank Zrt. által 
letétkezelés céljából befogadható, illetve 

bizományosi vagy adásvételi szerzıdés útján 
forgalmazott értékpapírok listája szerinti 

állampapírok és tıke- vagy hozamgarantált 
alapok jegyei. 

  

Az MKB Alapkezelı zRt. által 
létrehozott befektetési alapok befektetési 

jegyei, és az MKB Bank Zrt. által 
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı 

értékpapírok (Ez utóbbiak esetében 
újrabefektetési megbízás adható.) 

 
 
 


