MKB Bank Nyrt.
Általános szerződési feltételek Apple Pay mobilfizetés igénybevételéhez és használatához
Közzététel: 2021. március 24.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Apple Pay mobiltárca
körébe tartozó Digitális bankkártyák rendelkezésre bocsátásának és használatának szabályait.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Bank A bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtéséről
és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata rendelkezései az irányadóak.

Fogalom-meghatározások:
Aktív internetkapcsolat: A Mobilkészülék adatkapcsolata az internethez, amely lehet wifi kapcsolat is.
Apple Inc. vagy Mobiltárca szolgáltató: Az Apple Pay (Wallet) mobiltárca alkalmazás üzemeltetésért
és fejlesztéséért felelős szolgáltató.
Apple Pay (Wallet): Az iOS operációs rendszerrel rendelkező Mobilkészülékeken elérhető Mobiltárca
szolgáltatás.
Bank: az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: 01-10-040954, céget
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Bankkártya-szerződés: A Felhasználó és a Bank által kötött, betéti bankkártya kibocsátásáról és
használatáról, vagy hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés.
Digitális bankkártya: A Fizikai bankkártyának a Mobilkészülékbe digitalizált változata, amelyet a Bank
a Fizikai bankkártya megléte mellett bocsát ki és a Felhasználó a jelen ÁSZF feltételei szerint jogosult
használni, Mobilkészüléken. Két típusa lehet: a digitális hitelkártya, illetve a digitális betéti kártya.
Digitalizáció: A Fizikai bankkártya Mobilkészülékbe történő digitalizációja, amelyet a Bank hajt végre a
Felhasználó kérelmére. A Bank által digitalizálásra engedélyezett Fizikai bankkártyák körét lakossági
ügyfelek esetében az Általános és speciális rendelkezések (L8) Kondíciós Lista
(https://www.mkb.hu/friss-informaciok/kondiciok/lakossagi-termekek-kondicioi), vállalati ügyfelek
esetében az Általános és speciális rendelkezések (V7) Kondíciós Lista (https://www.mkb.hu/frissinformaciok/kondiciok/vallalati-termekek-kondicioi2) tartalmazza. A Digitalizáció során a Felhasználó
elfogadja a jelen ÁSZF-et.
Egyedi tranzakciós kulcs: A Mobilkészüléken tárolt, a digitalizált bankkártyával kezdeményezett
fizetési műveletekhez használt egyedi kulcs.
Egyszer használatos SMS kód: A Digitalizáció során, a Digitalizáció engedélyezése érdekében
legenerált, hitelesítésre szolgáló 6 számjegyű kód, amely a Banknál korábban, a Felhasználó által
megadott mobiltelefonszámra SMS formájában kerül kiküldésre.
Felhasználó vagy kártyabirtokos: Az a természetes személy, aki számára a Bank készpénz-helyettesítő
fizetési eszközként Fizikai bankkártyát bocsát ki, a Felhasználóval kötött betéti bankkártya
kibocsátásáról és használatáról szóló szerződésben meghatározott feltételekkel, vagy a hitelkártya
kibocsátásáról és használatáról szóló szerződésben meghatározott feltételekkel.
Fizikai bankkártya: a Felhasználó számára a Bank által kibocsátott olyan készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz, amely a fizetéshez szükséges adatokat a Bank által kibocsátott plasztiklapon hordozza, és
amelyet a Felhasználó a betéti bankkártya, vagy a hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló
szerződésben meghatározott módon és feltételekkel jogosult használni.
MKB Mobilalkalmazás: A Bank által a Felhasználó számára biztosított szoftver (alkalmazás), amelyet
az Apple Store áruházból tölthet le, telepíthet és Aktiválás után használhat.
MobilBANKár szolgáltatás: A Bank által nyújtott szolgáltatás, amelynek részletes szabályait a
Felhasználó és a Bank által MobilBANKár szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés tartalmazza.
Mobilfizetés: Mobiltárca szolgáltatás segítségével POS terminálon Digitális bankkártyával,
Mobilkészülék segítségével végrehajtott, bankkártyás vásárlás. A fizetési művelet során a
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tranzakcióhoz szükséges adatcsere a Mobilkészülék POS terminálhoz történő érintésével (NFC) valósul
meg. A tranzakció jóváhagyását a Felhasználó a Mobilkészüléken hajtja végre.
Mobilkészülék: A Felhasználó által használható olyan iOS operációs rendszerrel ellátott eszköz, amely
támogatja a biztonságos távoli fizetéseket és az érintéses tranzakciókat (NFC) (például: iPhone 6 vagy
újabb, iPad Pro, iPad Air 2 és iPad mini 3 vagy újabb verzió, Apple Watch, MacBook Pro, az alkalmas
eszközök listája időről időre változhat), és amelyre a Digitális bankkártya kibocsátását kezdeményezi a
Felhasználó a Banktól.
Mobiltárca szolgáltatás: Egy olyan szolgáltatás, amely a Felhasználó számára lehetővé teszi az általa
birtokolt, a Bank által kibocsátott, digitalizálásra engedélyezett Fizikai bankkártya digitalizálását és
Mobilkészüléken keresztül történő használatát.
NetBANKár szolgáltatás: A Bank által nyújtott szolgáltatás, amelynek részletes szabályait a Felhasználó
és a Bank által NetBANKár szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés tartalmazza.
NFC (Near Field Communication): Rövid hatótávolságú rádió jellel történő kommunikációt lehetővé
tevő szabvány, amely lehetővé teszi a kommunikációban résztvevő eszközök közötti adatcserét.
Számlatulajdonos: Akinek a tulajdonát képezi a Fizikai bankkártya használatának fedezetét biztosító,
a Banknál vezetett fizetési számla (bankszámla), illetve hitelkártya számla.

1. Fizikai bankkártya hozzáadása a Mobiltárca szolgáltatáshoz
A Banknál a digitalizálásra engedélyezett bankkártyával rendelkezni jogosult Felhasználó
(kártyabirtokos) a bankkártyáját digitalizálhatja az Apple Pay Mobiltárca szolgáltatásába. A sikeres
Digitalizációt követően érintéses, alkalmazáson belüli, vagy interneten keresztül történő bankkártyás
fizetésre, vagy készpénzfelvételre van lehetőség a Mobiltárca szolgáltatás segítségével.

1.1. Digitalizáció az MKB Mobilalkalmazásban
A Digitalizáció („Hozzáadás Apple Wallet” gomb) akkor érhető el, ha a Fizikai bankkártya (főkártya)
státusza aktív. (A bankkártya státuszának ellenőrzése a Bankkártyák menüpontban lehetséges.)
A Felhasználó megnyitja Mobilkészülékén az MKB Mobilalkalmazást, kiválasztja a digitalizációra
alkalmas Fizikai bankkártyát, „Hozzáadás Apple Wallet” gomb megnyomásával elindítja a folyamatot.
Ezt követően a Felhasználó hitelesíti a Digitalizációra vonatkozó igényét, melyet az ÁSZF elfogadásával
tud megtenni.
A Digitalizációra vonatkozó Felhasználó által kezdeményezett igény hitelesítése az ÁSZF „Elfogadom”
gomb megnyomásával történik. Amennyiben az ÁSZF a Felhasználó által az „Elutasítom” gomb
megnyomásával elutasításra kerül, a Digitalizáció megszakad. Újbóli Digitalizációs igény esetén a
Felhasználónak a folyamatot újra kell kezdenie.

1.2. Mobiltárca szolgáltató alkalmazásán keresztül történő Digitalizáció
A Felhasználó megnyitja Mobilkészülékén az Apple Inc. által üzemeltetett mobilalkalmazást, ahol
lehetősége van a Fizikai bankkártyája regisztrációjára. A folyamat során a Felhasználónak meg kell
adnia a Fizikai bankkártya adatait, melyek a Fizikai bankkártyán megtalálhatóak (bankkártyán szereplő
név, bankkártya száma, lejárata, CVC2 kód). Amennyiben az Apple Pay lehetővé teszi, úgy a bankkártya
adatok bevitelére lehetőség van a Mobilkészülékbe beépített kamerával, a mobilalkalmazáson
keresztül készített fénykép segítségével, de a CVC2 kódot ebben az esetben is be kell gépelni a sikeres
regisztráció érdekében. Ezt követően a Felhasználónak hitelesítenie kell a Digitalizációra vonatkozó
igényét.
A Digitalizációra vonatkozó Felhasználó által kezdeményezett igény hitelesítése során a Felhasználó a
banki rendszerben az Internetes biztonsági kód szolgáltatáshoz rögzített mobiltelefonszámára egy
egyszer használatos 6 jegyű számkódot tartalmazó SMS-t kap, amely kódot a Mobiltárca szolgáltató
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által üzemeltetett mobilalkalmazásban kell megadnia. A Felhasználó ezen Egyszer használatos SMS kód
megadásával hitelesíti és azonosítja magát.
Amennyiben a Digitalizációra kiválasztott bankkártyához korábban nem került mobiltelefonszám
rögzítésre, úgy a Digitalizáció befejezését, a hitelesítést a Felhasználó a TeleBANKár ügyfélszolgálaton
azonosítást követően kérheti.
A megkezdett Digitalizáció befejezésére 30 (harminc) nap áll rendelkezésre. Amennyiben ezen
időtartam alatt az azonosítás nem történik meg az Egyszer használatos SMS kód megadásával, vagy a
TeleBANKár ügyfélszolgálaton keresztül, a megkezdett, de be nem fejezett Digitalizáció automatikusan
törlésre kerül, azt a Felhasználónak újra kell kezdenie.
Abban az esetben, ha a Bank bármilyen okból a Digitalizáció során érkező adatok alapján visszaélésre
gyanakszik, megtagadhatja a Fizikai bankkártya Digitalizációját, vagy kezdeményezheti a TeleBANKár
ügyfélszolgálaton keresztül történő Felhasználó általi hitelesítést annak ellenére is, hogy a Felhasználó
a Digitalizációban résztvevő Fizikai bankkártyához kapcsolódóan rendelkezik az SMS kóddal történő
hitelesítéshez szükséges telefonszámmal.
A Mastercard kártyatársaság előírásai alapján a Bank nem engedélyezi a bankkártya Digitalizációját,
amennyiben a Felhasználó, illetve a Mobilkészülék olyan országban tartózkodik, amely jogi- vagy
biztonsági szempontból kockázatos országnak van minősítve, vagy valamely nemzetközi egyezmény
alapján szankció, embargó alatt áll. A Felhasználó a Digitalizációt megelőzően köteles meggyőződni
arról, hogy nem az OFAC (az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatala) által
kockázatosnak minősített, vagy szankció, illetőleg embargó alatt álló ország területén tartózkodva
kísérli meg a Fizikai bankkártyájának Digitalizációját. Az aktuális OFAC listáról kérjük, tájékozódjon az
interneten.
A Digitális bankkártya a Bank által meghatározott kártyaképpel kerül megjelenítésre.
Amennyiben a Fizikai bankkártyához a Felhasználó rendelkezik MobilBANKár szolgáltatással, akkor a
Bank automatikusan hozzárendeli a MobilBANKár szolgáltatást a Digitális bankkártyához is,
ugyanazokkal a beállításokkal, mint a Fizikai bankkártyához és ezzel a MobilBANKár szolgáltatásról
szóló szerződés hatálya kiterjed a Digitális bankkártyára is, amelyet a Digitális bankkártya igénylésével
a Felhasználó elfogad. A Digitális bankkártya MobilBANKár beállításait a Felhasználó bármikor
megváltoztathatja a NetBANKár szolgáltatás, illetve a TeleBANKár szolgáltatás igénybe vételével,
valamit személyesen, bármely MKB bankfiókban.

1.3. A Digitális bankkártya érvényessége
A Digitális bankkártya érvényességi ideje 3 (három) év, és a lejárati év adott hónapjának utolsó napja
24. óráig használható. A Digitális bankkártya lejáratakor, amennyiben a lejárat hónapjában a Digitális
bankkártya használata nem szűnt meg, a Bank új Digitális bankkártyát bocsát ki a jelen ÁSZF-ben
meghatározott feltételekkel.
A Bank megszűnteti a Digitális bankkártya használatának lehetőségét az alábbi esetekben:
a) A Bank gondoskodik arról, hogy a Digitális bankkártya bármikor letiltható legyen. A Bank a letiltást
követően a Digitális Bankkártyával adott fizetési megbízás alapján fizetési műveletet nem teljesít.
A Felhasználó kérheti a Digitális bankkártya letiltását vagy törlését a Banktól a Bank TeleBANKár
ügyfélszolgálatán, a +36-1-373-3333-as telefonszámon, vagy bármely bankfiókban tett írásbeli
bejelentéssel, vagy
b) a Felhasználó törli a Digitális bankkártyát az Mobiltárca szolgáltató által üzemeltetett
mobilalkalmazásból, vagy
c) bármely okból megszűnik a Bankkártya-szerződés, vagy
d) a Bankkártya-szerződés megszűnése nélkül a Fizikai bankkártya használata bármely okból letiltásra
kerül és a Felhasználó 10 (tíz) naptári napon belül nem kéri a letiltott Fizikai bankkártya helyett új
Fizikai bankkártya kibocsátását.
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2. Mobiltárca szolgáltatás igénybevételével történő Mobilfizetés
A Felhasználó által a Mobiltárca szolgáltatáson keresztül kezdeményezett, Fizikai bankkártya sikeres
Digitalizációját követően a mobiltárca alkalmazást tartalmazó Mobilkészülék alkalmassá válik a
Mobilfizetésre. A Digitális bankkártya a Fizikai bankkártya Digitalizációjának sikeres befejezését
követően azonnal használható.

2.1 A digitalizált kártyával történő Mobilfizetés
A Digitális bankkártyával végrehajtott fizetési műveletekhez szükséges, hogy a Mobilkészüléken
rendelkezésre álljon legalább 1 (egy) db felhasználható Egyedi tranzakciós kulcs. Az Egyedi tranzakciós
kulcsot a Bank automatikusan küldi a Mobilkészülékre, amelyet a Mobilkészülék tárol. A Digitális
bankkártyával történő minden egyes fizetési művelet megkezdése során – ide értve a nem teljesült és
megszakított fizetési műveleteket is – automatikusan felhasználásra kerül egy Egyedi tranzakciós kulcs,
amelyet a Mobiltárca szolgáltatás nyújtó mobilalkalmazás választ ki. A felhasznált Egyedi tranzakciós
kulcs helyett automatikusan új Egyedi tranzakciós kulcs töltődik le a Mobilkészülékre. Az Egyedi
tranzakciós kulcs letöltéshez Aktív internetkapcsolat szükséges. A Felhasználó felel azért, hogy az
Egyedi tranzakciós kulcs letölthető legyen a Mobilkészülékre. A Mobilkészüléken egyidejűleg legfeljebb
tárolható Egyedi tranzakciós kulcsok db számát az Általános és speciális rendelkezések (L8) Kondíciós
Lista, vállalati ügyfelek esetében az Általános és speciális rendelkezések (V7) Kondíciós Lista
tartalmazza.
A Digitális bankkártya használatának fedezetét a Fizikai bankkártya használatának fedezetét biztosító
bankszámla / hitelkártya esetén hitelkártyaszámla egyenlege biztosítja.
A Mobilfizetés során a Digitális bankkártyával végrehajtható tranzakciók:
- Érintéssel történő fizetésre alkalmas POS terminálon történő vásárlás.
- Vásárlás a Mobiltárca szolgáltató mobilalkalmazásán belül.
- Interneten keresztül történő fizetés, amennyiben a Mobiltárca szolgáltató megoldásával
történő fizetés az internetes elfogadóhelyen lehetséges.
- Készpénzfelvétel az NFC kommunikációra és érintéssel történő készpénzfelvételre alkalmas
ATM berendezéseken.
A Bank a Digitális bankkártyával kezdeményezett tranzakció során a POS terminál vagy ATM
berendezés technológiai fejlettségi szintje, vagy annak beállításai miatt meghiúsuló tranzakció kapcsán
esetlegesen felmerült károkért felelősséget nem vállal.

2.2 Digitális bankkártya vásárlási és készpénzfelvételi limit alkalmazása
A digitalizált Fizikai bankkártyával és a digitalizálása során létrejött Digitális bankkártyával végrehajtott
költéseket a rendszer együttesen veszi figyelembe, illetve korlátozza. A digitalizált Fizikai bankkártya
limit-és státuszmódosítása kihat a Digitális bankkártya limitjére és státuszára. A Digitális bankkártya
rendszerparaméterei a digitalizált Fizikai bankkártyától függetlenül, önmagukban nem módosíthatók.

2.3 Digitális bankkártyával végrehajtott tranzakció jóváhagyása
A tranzakció jóváhagyása a Mobilkészüléken elérhető és kiválasztott hitelesítési módszerrel (így a
Mobilkészüléken beállított jelszó, a Mobilkészülék PIN-kódja, biometrikus azonosítása, például
ujjlenyomat vagy arcfelismerés) történik, érintéssel történő fizetésre alkalmas POS terminál vagy ATM
berendezés esetén a Mobilkészülék POS terminálhoz, vagy az ATM berendezés NFC olvasójához
történő érintését követően.
POS terminál vagy ATM berendezés beállításaitól függően, a terminál a digitalizált Fizikai bankkártya
PIN kódját is kérheti a tranzakció jóváhagyásához.

4

2.4 Digitális bankkártya használatára vonatkozó szabályok
A Digitális bankkártyát kizárólag az a Felhasználó jogosult használni, akinek a számára a Bank
kibocsátotta.
A Mobilkészülék PIN-kódjának hibátlan megadását a Bank – az ellenkező bizonyításáig – úgy tekinti,
hogy a Felhasználó adta meg. A Mobilkészülék PIN-kódjának kezelésére, őrzésére, és a bejelentési
kötelezettség teljesítésére, továbbá a Mobilkészülék PIN-kóddal kapcsolatos felelősségre vonatkozó
szabályok megegyeznek a Fizikai bankkártya használatához kibocsátott bankkártya PIN-kód kezelésére,
őrzésére és a bejelentési kötelezettség teljesítésére, továbbá a bankkártya PIN-kóddal kapcsolatos
felelősségre vonatkozó szabályokkal, amelyeket a Banknak A bankszámlák vezetéséről, a
betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzata tartalmaz és amelynek
rendelkezéseit a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával is kifejezetten elfogad.
A Digitális bankkártya használatára vonatkozó szabályok megegyeznek a Fizikai bankkártya
használatának szabályaival különösen, de nem kizárólagosan a Felhasználótól elvárt magatartási
szabályokra, a felelősségi szabályokra és a bejelentési kötelezettségre vonatkozóan, amelyeket a
Bankkártya-szerződés, valamint az annak elválaszthatatlan részét képező, a Bankszámlák vezetéséről,
a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzat tartalmaz.
A Felhasználó felelősséggel tartozik a Mobilkészülék rendeltetésszerű használatáért és megfelelő
működéséért. A Felhasználó felel a Mobilkészülék bármilyen hibás működéséért, ideértve a vírus
okozta hibás működést is. A Felhasználó felel azért, hogy a Mobilkészüléket, annak operációs
rendszerét és a Mobilkészülékre telepített alkalmazásokat megfelelően karbantartsa, védje és
működtesse (mind software-esen, mind hardware-esen). A Bank a Digitális bankkártyával
kezdeményezett tranzakció során a Mobilkészülék nem rendeltetésszerű használata, vagy nem
megfelelő működése miatt meghiúsuló tranzakció kapcsán esetlegesen felmerült károkért a
felelősségét kizárja.
A Mobilkészülék elvesztése, ellopása, bármely okból harmadik fél birtokába, használatába jutása
(beleértve a Mobilkészülék akár átmeneti időre történő felügyelet nélkül hagyását is) a Felhasználó
kockázata és felelőssége és azt a Bank a Felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásának vizsgálata körében - egyedileg kivizsgálja - és kiemelten kezeli.
A Mobilkészülék birtoklásának, használatának harmadik fél számára történő átengedése előtt a
Felhasználó köteles az Apple Pay Mobiltárca szolgáltatásból törölni valamennyi Digitális bankkártyát.
Ezen kötelezettség elmulasztása a Felhasználó kockázata és felelőssége, az a Felhasználó szándékos
vagy súlyosan gondatlan kötelezettség-szegése körébe tartozhat, amelyet a Bank a Felhasználó
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának vizsgálata körében kiemelten vesz figyelembe.
A Digitális bankkártya használatához szükséges Egyedi tranzakciós kulcsok Mobilkészülékre történő
letöltéséhez Aktív internetkapcsolat szükséges, amelynek biztosítása a Felhasználó kötelezettsége,
költsége és felelőssége. Az Aktív internetkapcsolat biztosításának, valamit használatának díját az aktív
internet használatot biztosító számára köteles megfizetni a Felhasználó. Az aktív internet használat
biztonságosságáról a Felhasználó köteles gondoskodni, tudomásul véve, hogy az Apple Pay használata
során a Bank nem biztosít védett csatornát a Felhasználó számára, de a Bank gondoskodik a Bank által
használt számítástechnikai rendszereknek az Internet felőli védelméről.
A fizetési műveletek Digitális bankkártyával történő végrehajtásának folyamatát a Bank bármikor
jogosult egyoldalúan módosítani, amit a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogad. A
módosításról a Bank Mobilkészülékre küldött üzenetben tájékoztatja a Felhasználókat.
A Digitális bankkártya kibocsátásának díját, valamint a Digitális bankkártya használatára vonatkozó
díjakat lakossági ügyfelek esetében az Általános és speciális rendelkezések (L8) Kondíciós Lista, vállalati
ügyfelek esetében az Általános és speciális rendelkezések (V7) Kondíciós Lista tartalmazza.
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3. Digitális bankkártya letiltása
A Digitális bankkártyát letilthatja a Felhasználó, illetve bárki, aki a Digitális bankkártya jogosulatlan
használatáról vagy annak veszélyéről tudomással bír. A letiltás a Felhasználó kockázata és felelőssége,
függetlenül attól, hogy azt ki tette a Banknál.
A letiltás csak a letiltott Digitális bankkártyára vonatkozik, a Fizikai bankkártya használatát, illetve a
Fizikai bankkártya többi Mobilkészülékbe digitalizált változatait (Digitális bankkártyáit) nem érinti. A
letiltás megszünteti az érintett Digitális bankkártya további használatának lehetőségét.
A Bank jogosult a Digitális Bankkártya tiltására a Digitális Bankkártya és/vagy a digitalizálásra
engedélyezett Fizikai bankkártya jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja vagy
lehetősége esetén, vagy a Digitális Bankkártya biztonsága érdekében.

4. Digitális bankkártya megszüntetése
A Digitális bankkártya használatát – a letiltáson kívül – csak a Felhasználó, továbbá társkártya birtokos
Felhasználó esetén a főkártya birtokos, illetve a Számlatulajdonos szüntetheti meg. A Digitális
bankkártya használata olyan módon szüntethető meg, hogy a Felhasználó törli a Digitális bankkártyát
a Mobiltárca szolgáltató által üzemeltetett mobilalkalmazásból, vagy kezdeményezi a Digitális
bankkártya megszüntetését a Bank TeleBANKár ügyfélszolgálatán, a +36-1-373-3333-as
telefonszámon. Társkártya esetén a Számlatulajdonos is kérheti a társkártyaként kibocsátott Digitális
bankkártya megszüntetését a TeleBANKár ügyfélszolgálaton.
A Digitális bankkártya Mobiltárca szolgáltató által üzemeltetett mobilalkalmazásból történő törléséhez
Aktív internetkapcsolat szükséges, amelynek biztosítása a Felhasználó kötelezettsége és felelőssége.
A megszüntetett Digitális bankkártya a megszüntetést követően nem használható. A Digitális
bankkártya megszüntetése nem érinti a Fizikai bankkártya használatát.

5. Egyéb rendelkezések
A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi lakossági ügyfelek esetében az Általános és speciális
rendelkezések (L8) Kondíciós Lista, vállalati ügyfelek esetében az Általános és speciális rendelkezések
(V7) Kondíciós Lista, továbbá a Banknak A bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó
szolgáltatásokról szóló üzletszabályzata azzal, hogy a felsoroltakban foglaltakat a Felhasználó magára
nézve kötelezőnek elfogadja.
A jelen ÁSZF a Bankkártya-szerződés elválaszthatatlan részét képezi és elfogadásával a Felhasználó
megköti az Apple Pay mobilfizetés igénybevételére és használatára vonatkozó szerződést.
Az Apple Pay mobilfizetés igénybevételével és használatával kapcsolatos adatkezelések során a Bank
adatkezelőként a hatályos adatvédelmi jogszabályok, különösen a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR) előírásaival összhangban jár el és garantálja a szolgáltatást igénybevevők személyes
adatainak a védelmét. A Bank által végzett adatkezelésekről, különösen az adatkezeléssel
összefüggésben az érintetteket megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről további információ a
www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas weboldalon tudható meg.
A jelen ÁSZF-et a Felhasználó az „Elfogadom” gomb lenyomásával elfogadja, a benne foglaltakat
magára nézve kötelezőnek ismeri el és a teljesítését vállalja.
Jelen ÁSZF 2021. március 26. napján lép hatályba.
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