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>  Bevezetés   >  A Digitális fiók szolgáltatások igénybevételének technikai felételei

1.  BEVEZETÉS

Az MKB Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által kínált MKB Digitális fiók egy online ügyintézésre szolgáló digitális 
csatorna, amely segítségével új banki termékeket igényelhet, bizonyos ideig folytathatja a korábban megkezdett, 
de be nem fejezett igényléseit, megtekintheti a folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumokat (nyilatkozatok, 
szerződések, tájékoztatók), továbbá kapcsolatba léphet az MKB Bank munkatársaival. A Digitális fiók tehát az 
MKB Bank által magas ügyfélélményt kínáló olyan digitális csatorna, amely segítségével kényelmesen, banki 
sorbanállások nélkül, online intézheti ügyeit. A szolgáltatási szerződéshez tartozó általános szerződési feltétele-
ket a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzat 
20.7.6. pontja, valamint a VIII. fejezete tartalmazza.

Jelen felhasználási feltételek röviden tartalmazzák a szolgáltatás igényléséhez és biztonságos használatához 
szükséges információkat.

A szöveget körülvevő piros keret a fejezethez tartozó hasznos tanácsokat jelzi.

2.  A DIGITÁLIS FIÓK SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK TECHNIKAI 
FELÉTELEI

Mobilon és tablet eszközökön:

•   Beépített előlapi webkamera és mikrofon amennyiben olyan szolgáltatást vesz igénybe, ahol szükséges 
videós azonosítás (pl. online személyi kölcsön)

•   Operációs rendszer: Android 4.4+ vagy iOS 11.2.6+
•   Böngésző: 

•   androidon: Chrome, Firefox (aktuális verziók)
•   iOS-en: Safari

Számítógépen:

•   Webkamera, mikrofon és hangszóró amennyiben olyan szolgáltatást vesz igénybe, ahol szükséges videós
azonosítás (pl. online személyi kölcsön)

•   Ajánlott 2GB RAM
•   Ajánlott Intel i3+ vagy ekvivalens AMD processzor
•   Böngészők: Google Chrome (v74+), Mozilla Firefox (66+), Apple Safari (11+), Microsoft Edge (16+)

Ajánlott sávszélesség: 

•   512kbit/s feltöltési sávszélesség
•   1 Mbit/s letöltési sávszélesség

A videós azonosításhoz stabil internetkapcsolat, amennyiben olyan szolgáltatást vesz igénybe, ahol szükséges 
videós azonosítás (pl. online személyi kölcsön).

A szolgáltatás használata során felmerülő kérdéseivel és észrevételeivel, kérjük, forduljon 
az ingyenesen hívható 06 (80) 333 660 vagy a külföldről is hívható 36 (1) 373 3333 hívó-
számú telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, ahol munkatársunk készséggel segít Önnek!

https://www.mkb.hu/sw/static/file/2__BBKSZ_hatalyos_clean__docx.pdf
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>  A szolgáltatás Igénybevételének további feltételei

3.  A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TOVÁBBI FELTÉTELEI

Az MKB Digitális fiók szolgáltatása elérhető közvetlenül az www.mkb.hu/digitalis-fiok címen, vagy a 
www.mkb.hu címen a honlap jobb felső sarkában található „Digitális fiók” gombra kattintva.

Az MKB Digitális fiók szolgáltatást az MKB Bank meglévő és új ügyfelei érhetik el. A szolgáltatás használatához 
előzetes online regisztráció és bejelentkezés szükséges. 

3.1.  Biztonság

Amit a Bank rendszere nyújt: 

•   Amennyiben percekig nem használja a rendszert, az illetéktelen hozzáférések elkerülése érdekében auto-
matikusan kiléptetjük az alkalmazásból és a belépési felületre irányítjuk át, ahol újra meg kell adnia a jelszavát 
a belépéshez.

•   A Digitális fiókját egy Ön által megadott 8 karakterből álló jelszóval védjük (részletek a 3.2. pontban).
•   Minden Digitális fiók bejelentkezésnél kérünk egy plusz megerősítő kódot, melyet a regisztrációkor meg-

adott mobiltelefonszámra küldünk ki SMS-ben (részletek a 3.3. pontban).

Amit Öntől kérünk a biztonsági kockázatok minimalizálása érdekében:

•   Használjon biztonságos internetkapcsolatot. Ne csatlakozzon ismeretlen eredetű, nem védett WIFI háló-
zatokhoz.

•   Kérjük, használjon minél nehezebben kitalálható jelszót, ne adja meg születési dátumát, vagy egyéb, köny-
nyen kitalálható és Önre jellemző számsort jelszónak.

•   Kérjük, hogy jelszavát tartsa titokban, semmilyen körülmények között ne hozza azt mások tudomására. Ha 
úgy érzi, hogy jelszava illetéktelen személyek birtokába került, azonnal változtassa meg azt a Digitális 
Fiókban.

•   Az MKB Digitális Fiókban végrehajtott műveletek befejezését követően minden esetben lépjen ki a „Kijelent-
kezés” gomb segítségével.

Digitális fiók kezdőképernyő

További tanácsokat az elektronikus banki szolgáltatások biztonságos igénybevételéről
itt olvashat.

https://mkb.hu/digitalis-fiok
https://mkb.hu/
https://www.mkb.hu/sw/static/file/item_161.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/item_161.pdf
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>  A szolgáltatás Igénybevételének további feltételei

3.2.  Regisztráció a Digitális fiók szolgáltatásba

Amennyiben még nincs Digitális fiókja, a kezdőoldalon található regisztráció gombbal hozhat létre egy új fiókot. 
A regisztráció során szükséges megadnia egy Ön által használt e-mail címet és mobiltelefonszámot, valamint 
létre kell hoznia egy minimum 8 karakterből álló jelszót.

A választott jelszónak az alábbiaknak kell megfelelnie:

•   Minimum 8 karakter
•   Legalább egy nagybetű
•   Legalább egy kisbetű
•   Legalább egy számjegy

Az Adatvédelmi tájékoztató linkre kattintva tájékozódhat, az MKB Bank Digitális fiókba történő regisztrációhoz, 
illetve a fiók fenntartásához szükséges személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezelés körülményeiről, 
átlátható és közérthetően megfogalmazott tájékoztatás keretében.

A Digitális fiók felhasználási feltételeiről jelen dokumentumban tájékozódhat.

A regisztráció véglegesítéséhez a dokumentumok elolvasása és azokban foglaltak elfogadása szükséges. 
Az elfogadáshoz jelölje ki a dokumentumok mellett található négyzeteket, majd az adatok ellenőrzése után 
kattintson a „Regisztrálok” gombra.

Digitális fiók regisztráció
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>  A szolgáltatás Igénybevételének további feltételei

Regisztráció véglegesítése után eldöntheti, hogy a Bank 
milyen csatornán keresztül (Telefon, E-mail, Postai levél, 
SMS) keresheti meg Önt személyre szabott ajánlatokkal.

Erről az oldalról a „Feliratkozom”, vagy a „Kihagyom” 
gombra kattintással tud tovább lépni.

Ezzel egyidejűleg egy e-mailt küldünk az Ön által mega-
dott e-mail címre, amelyben meg kell erősítenie az e-mail 
címét a levélben található linkre kattintással.

Digitális fiók feliratkozás a személyre szabott ajánlatokért

Bizonyos e-mail rendszerek és szolgáltatók a megerősítő e-mailt SPAM-nek (levélszemétnek) 
minősíthetik. Amennyiben a visszaigazoláshoz szükséges e-mailt nem találja a beérkezett 
levelek között kérjük, ellenőrizze a Spam mappába érkező leveleket is.

Digitális fiók email cím megerősítése
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>  A szolgáltatás Igénybevételének további feltételei

Ezután a telefonszámának megerősítése következik egy SMS kóddal, amelyet a megadott mobiltelefonszámára 
küldünk ki. Ezt a kódot kell beírnia a megjelenő felületre, majd a „Megerősítem” gombra kattintva létre jön a 
Digitális Fiók regisztrációja és folytathatja a bejelentkezést a következő lépéssel. 

3.3.  Bejelentkezés a Digitális fiók szolgáltatásba

Abban az esetben, ha Ön már korábban regisztrált és rendelkezik a belépéshez szükséges adatokkal, akkor 
egyszerűen bejelentkezhet a Digitális fiókjába. Ehhez a belépési képernyőn gépelje be a regisztrációkor megadott 
e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a "Belépek" gombra.

A Digitális fiók regisztrációja egyszerű, kényelmes és biztonságos, nem szükséges bank-
fiókba mennie. A megnyitott Digitális fiókhoz azonnal hozzáférhet, a nap 24 órájában 
bárhonnan intézheti pénzügyeit. Regisztrálok

Digitális fiók telefonszám megerősítése

https://www.mkb.hu/login
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>  A szolgáltatás Igénybevételének további feltételei

Elfelejtett jelszó esetén Önnek lehetősége van új jelszót létrehozni az „Elfelejtettem a jelszavam” linkre 
kattintással. A felugró ablakban Önnek meg kell adnia azt a regisztrációkor megadott e-mail címet, ahová 
szeretné, hogy kiküldjük a jelszóváltoztatáshoz szükséges linket. 

Digitális fiók belépés megerősítése

Az e-mailben kiküldött link 48 órán keresztül hasz-
nálható jelszóváltoztatásra, lejárta utána Ön kérheti 
új e-mail kiküldését a felületen. 

Új jelszó igénylése, E-mail cím megadása

Ha az SMS kód nem érkezett meg az Ön telefonjára, akkor a „Kód újraküldése” linkkel 
kérheti egy új megerősítő kód kiküldését.

Amennyiben a megadott adatok helyesek, akkor minden bejelentkezés esetében SMS kódot küldünk a Digitális 
fiók regisztrációnál megadott mobiltelefonszámára, amely kódot meg kell adnia a felugró ablakban. Ezután 
a „Megerősítem” gombra kattintva, beléptetjük Digitális fiókjába. 
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>  A szolgáltatás Igénybevételének további feltételei

Az e-mailben kapott linkre kattintva a megjelenő felületen, Önnek meg kell adnia az új jelszavát kétszer.

A választott jelszónak az alábbiaknak kell megfelelnie: 

•   Minimum 8 karakter
•   Legalább egy nagybetű
•   Legalább egy kisbetű
•   Legalább egy számjegy
•   Nem egyezhet meg az utolsó 5 jelszóval

Az új jelszó megadását követően a „Módosítom” gombra kattintva tudja megerősíteni a jelszóváltoztatási kérelmét.

A módosítást követően az új jelszó megerősítéséhez automatikusan küldünk Önnek egy kódot SMS-ben a meg- 
adott e-mailhez tartozó Digitális fiókban regisztrált mobiltelefonszámra, amely kódot be kell gépelnie a megjelenő 
ablakba. Ezután, a „Megerősítem” gombra kattintással a jelszava sikeresen megváltozik. A Tovább a bejelent-
kezéshez gombra kattintva Önnek lehetősége lesz az új jelszavával a Digitális fiókjába belépni.

Új jelszó megadása

Új jelszó módosítás megerősítése
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>  Nyitóoldal

4.  NYITÓOLDAL

Az MKB Digitális Fiókba történő sikeres bejelentkezés után a szolgáltatás nyitóoldalára érkezik. A nyitóoldal célja, 
hogy a folyamatban lévő igényléseit és az igényelhető termékeit, értesítéseit egy felületen láthassa. A nyitóoldalról 
Ön egy gombnyomással folytathatja egy korábbi termékigénylését vagy kezdhet teljesen új igénylést. Ugyancsak 
innen éri el az igényléseihez tartozó dokumentumokat, tájékozódhat a Digitális fiók működését érintő értesítésekről. 

Digitális fiók nyitóoldal

4.1.  Folyamatban lévő igénylések

Ebben a menüpontban az Ön folyamatban lévő személyi kölcsön ügyleteit jelenítjük meg.  Láthatja az igényelt 
termék nevét, jellemzőit és az érvényességi időt, ameddig a termék igénylése még folytatható. 

A „Hiteligénylés folytatása” gombbal folytathatja a korábbi igénylését az utolsó mentett állását követő lépéssel. 

A Kapcsolódó dokumentumok linkre kattintva Ön megtekintheti az igénylése során keletkezett dokumentumokat, 
amelyeket a Dokumentumok menüből is elérhet.
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>  Nyitóoldal

A menü jelzésre (3 pötty) kattintva további lehetőségeket érhet el:

•   Új igénylés indítása:
Erre az opcióra kattintva új igénylést indíthat. Amennyiben már van folyamatban lévő igénylése és új igény- 
lést szeretne kezdeményezni, a korábban megkezdett folyamat lezárásra kerül. 

•   Igénylés lezárása:
Erre az opcióra kattintva a kártyán szereplő folyamatot tudja lezárni. Amennyiben az igénylése lezárásra 
kerül az nem vonható vissza, de indíthat új igénylést.

4.2. Igényelhető termékek

Ön új terméket igényelhet ebben a menüpontban a termék kártyáján lévő „Érdekel” gombra kattintással. 
A kártyákon található információk röviden összefoglalják a termék előnyeit és feltételeit.

Nyitóoldal – folyamatban lévő igénylések

Nyitóoldal – igényelhető termék kártya
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•   Tájékoztatás az értékpapír költségekről és a kapcsolódó díjakról:
Amennyiben Ügyfelünk, akkor az „Érdekel” gombra kattintva, hozzáférhet a befektetési szolgáltatásokra 
vonatkozó előzetes díj- és költségtájékoztatáshoz. Tájékozódhat a tervezett befektetései megszerzésével, 
tartásával és felszámolásával járó költségekről és azok hozamra gyakorolt hatásáról (előzetes díj- és költség-
tájékoztatás), illetve a befektetési- és kiegészítő szolgáltatások költségeiről és díjairól. 

•    VideóBANK:
Az „Érdekel” gombra kattintva a Digitális fiókjából átirányításra kerül az mkb.hu oldalon megtalálható 
VideóBANK felületre: https://mkb.hu/videobank, melyen keresztül otthona kényelméből, fióki sorbanállás 
nélkül intézheti pénzügyeit.

>  Nyitóoldal

Nyitóoldal – további szolgáltatás kártya

4.3.  További szolgáltatások

Ön további szolgáltatások igénybevételével élhet ebben a menüpontban a kártyákon lévő „Érdekel” gombra 
kattintással. A kártyákon található információk röviden összefoglalják a szolgáltatás részleteit.

•   Személyi kölcsön igénylés:
Az „Érdekel” gombra kattintva, személyi kölcsön igénylését, a Digitális fiókjában, az előzetes kalkulációtól 
egészen a szerződéskötésen keresztül, a hitelösszeg folyósításáig végig viheti teljesen online.
A "Bemutató videó" gombra kattintva megtekintheti rövid videónkat, mely az online személyi kölcsön 
igénylési folyamatot mutatja be.

•   Számlanyitás:
Az „Érdekel” gombra kattintva a Digitális fiókjából átirányításra kerül az mkb.hu oldalon megtalálható online 
lakossági számlanyitási felületre: https://www.mkb.hu/online-videos-szamlanyitas, melyen keresztül lakos-
sági számlanyitását teljesen online elvégezheti.

https://mkb.hu/videobank
https://www.mkb.hu/online-videos-szamlanyitas
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5.  PROFIL

A Főoldal jobb felső sarkában található kör alakú ikonra kattintva érheti el a Digitális fiókjához tartozó profilt. 

Az ikonra kattintva a legördülő menüből Ön elérheti a regisztrációnál megadott e-mail címét, a „Kijelentkezés” 
gombot, amelyre kattintva kiléphet a Digitális fiókjából. Továbbá beléphet a saját profiljába a „Profilom” gombra 
kattintással, ahol a regisztrációkor megadott adatait találja.

>  Profil

5.1.  Profil adatok módosítása

Az adatok közül csak a megadott mobiltelefonszámot és a jelszavát módosíthatja a „Módosítom” linkre kattintással. 
E-mail címének módosítására itt nincs lehetőség. 

A mobiltelefonszám módosítása esetén az új telefonszám megadása után a „Módosítom” gombra kattintással 
egy kódot küldünk Önnek SMS-ben az új mobiltelefonszámára, amely kódot a Telefonszám megerősítése ablakba 
kell beírnia és a „Megerősítem” gombra kattintással tudja elfogadni a módosítást. Ezt követően megjelenik egy 
felugró ablak a sikeres módosításról. 

Profilom menüpont

Fejléc - saját profil lehetőségek

Fejléc - saját profil
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>  Profil  >  Dokumentumok

6.  DOKUMENTUMOK

A felső menüsorban található a „Dokumentumok” menü. 

Ön itt érheti a Digitális fiókban indított igényléseihez kapcsolódó összes dokumentumot, amelyeket beérkezési 
dátum szerinti sorrendben jelenítünk meg. Önnek lehetősége van a dokumentumok letöltésére is, de a dokumen-
tumra kattintva a felületen is megtudja tekinteni azokat.

Fejléc – Dokumentumok menüpont

Dokumentumok menüpont

Jelszavának módosítása esetén a felugró ablakban meg kell adnia jelenlegi jelszavát. Amennyiben nem biztos, 
hogy jól gépelte be a jelszót, akkor azt ellenőrizheti a kis áthúzott szem ikonra való kattintással, amelyet lenyomva 
tartva olvashatóvá válik a beírt jelszó. A „Tovább” gombra kattintással feljön egy új ablak, ahol meg kell adnia az 
új jelszavát kétszer, majd a „Módosítom” gombra kattintva tudja megerősíteni a jelszóváltoztatási kérelmét. Az új 
jelszónak meg kell felelnie a 3.3.1. Elfelejtett bejelentkezési jelszó fejezetben részletezett jelszó-feltételeknek. 
A jelszavának sikeres megváltoztatásáról egy felugró ablakban tájékoztatjuk és e-mail címére is értesítést küldünk.

5.2.  Digitális fiók törlése

Önnek a Profil menüben lehetősége van a Digitális fiókjának törlésére. A menübe belépve, a Digitális fiók törlése 
linkre kattintva tudja kezdeményezni fiókjának megszüntetését. A törlést megelőzően lehetősége nyílik az összes 
dokumentumot, ami a „Dokumentumok” menüben elérhető, a saját tárhelyére lementeni a „Letöltés” linkre 
kattintással. A fiók törlését egy SMS-ben kapott kóddal tudja véglegesíteni a kód beírása utána, a „Megerősítem” 
gombra kattintással.
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>  Értesítések

7.  ÉRTESÍTÉSEK

Az felső menüsorban az „Értesítések” menüben megtalálható az összes, Ön számára küldött értesítés a termék- 
igénylésével vagy épp a Digitális fiók használatával kapcsolatban.

Az üzeneteket beérkezési sorrendben találja és az üzenetre kattintással olvashatja el. Alapesetben az utolsó 5 üzenet 
lesz elérhető az Ön számára, de a „Régebbi értesítések” linkre kattintva betöltésre kerül az összes értesítés.

Fejléc - Értesítések menüpont

Értesítések menüpont
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>  Navigáció a nyitóoldalra

8.  NAVIGÁCIÓ A NYITÓOLDALRA

Az felső menüsorban a „Nyitóoldal” funkcióra kattintva bármely menüből visszatérhet a Digitális Fiók 
nyitóoldalára.

Fejléc - Nyitóoldal menüpont
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