ÚJ VÁLLALATI
SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK
A LÁTHATÁRON!

VÁLASSZA
TERMÉKPALETTÁNKBÓL
AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁHOZ
ILLŐT!

AZ MKB BANK A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
TERÜLETÉN ELÉRT SIKEREIVEL, HÉT ÉVTIZEDES
TAPASZTALATÁVAL JÓL TUDJA, HOGY MILYEN
MUNKÁVAL JÁR EGY VÁLLALKOZÁS ELINDÍTÁSA
ÉS SIKERES MŰKÖDTETÉSE.
Ügyfeleink számára a legnagyobb segítséget az egyszerű, könnyen áttekinthető, piacképes feltételekkel rendelkező megoldások jelentik, ezért
kedvező szolgáltatáscsomagjainkat ezekre az alapelvekre építettük.
A csomagban foglalt kedvezmények vállalkozása minden Bankunknál
megnyitott fizetési számlájára érvényesek!
MKB Start Szolgáltatáscsomag
Induló vagy kevés banki műveletet igénylő vállalkozások számára
nyújt alacsony havi díjért banki szolgáltatásokat.

MKB Koktél Szolgáltatáscsomag(ok)
Azon vállalkozásoknak, akik az elektronikus pénzforgalmat részesítik
előnyben és sokoldalú, egyedileg alakítható/kombinálható banki szolgáltatásokra van szükségük.

MKB Balance Szolgáltatáscsomag
Szakmai csomag kifejezetten ügyvédek, közjegyzők és könyvelők
számára.

MKB Global Szolgáltatáscsomag
Dinamikusan növekvő, jelentős devizaforgalmat bonyolító vállalkozásoknak.

MKB Átalánydíjas Forint Szolgáltatáscsomag
Fix havi díj ellenében olyan banki alapszolgáltatásokat tartalmaz,
amelyek nélkülözhetetlenek a vállalkozás működéséhez.

MKB Átalánydíjas Komplex Szolgáltatáscsomag
A kiszámítható havi költségeket előnyben részesítő, export-import
tevékenységet folytató vállalkozásoknak.

MKB START
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG

MKB START SZOLGÁLTATÁSCSOMAG
AZ INDULÓ VAGY KEVÉS BANKI MŰVELETET
IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA
A Start Szolgáltatáscsomag a következő szolgáltatásokat
tartalmazza:
■ Egy forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése
havidíj-mentesen, a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének biztosításával.
■ KKV NetBANKár SMS-csomag
mentesen 1 felhasználó részére.

igénybevétele

havidíj-

■ Mobil BANKár szolgáltatás 1 telefonszámhoz havidíj-mentesen, hogy azonnal értesülhessen számlaforgalmáról.
■ Havonta 2 db HUF devizanemű pénztári készpénzbefizetés
kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft.
■ Havonta 1 db forint eseti átutalás teljesítése elektronikusan, NAV elektronikus információs szolgáltatással vagy EFER
átutalás kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3%
max. 6000 Ft).
■ 1 db MasterCard Unembossed forintalapú nemzetközi bankkártya első éves díj felszámítása nélkül, vagy MasterCard
Silver Business forintalapú nemzetközi bankkártya az első
éves díj 50%-áért – ezek a bankkártyák bárhol a világon
használhatók készpénzfelvételre és vásárlásra.*
■ A havi első 4 db tranzakció esetében a könyvelési díj 0 Ft.
Csomagdíj: 2140 Ft/hó. A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

*A kedvezmény visszavonásig érvényes.

MKB KOKTÉL SZOLGÁLTATÁSCSOMAG(OK)

I-ES CSOMAG

AZ ELEKTRONIKUS PÉNZFORGALMAT ÉS A
SOKOLDALÚ BANKI SZOLGÁLTATÁSOKAT
ELŐNYBEN RÉSZESÍTŐ VÁLLALKOZÁSOKNAK

Forint eseti átutalások:

A Koktél Szolgáltatáscsomag kedvező havi díjért a következő
szolgáltatásokat tartalmazza:
■ Egy forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése
havidíj-mentesen, a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének biztosításával.
■ KKV NetBANKár SMS-csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére.
■ 1 db MasterCard Unembossed forintalapú nemzetközi
bankkártya éves díj felszámítása nélkül, vagy MasterCard
Silver Business forintalapú nemzetközi bankkártya éves díj
50%-áért – ezek a bankkártyák bárhol a világon használ
hatók készpénzfelvételre és vásárlásra.

A kondíciós lista szerinti
standard díj 75%-a
+ (0,3% max. 6000 Ft)

Nem az MKB-nál vezetett forint
bankszámlára elektronikusan

A kondíciós lista szerinti
standard díj 65%-a
+ (0,3% max. 6000 Ft)

II-ES CSOMAG
1 db, forinttól eltérő devizanemű pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése a standard díj 50%-áért.
(Kötelező elem a II-es csomag választása esetén. A díj akkor
is felszámításra kerül, ha nem történik számlanyitás.)

Deviza átutalások elektronikusan:
Nem az MKB-nál vezetett
bankszámlára

A kondíciós lista szerinti
standard díj 40%-a
+ (0,3% max. 6000 Ft)

SEPA megbízás esetén

A kondíciós lista szerinti
standard díj 80%-a
+ (0,3% max. 6000 Ft)

■ A havi első 15 db tranzakció esetében a könyvelési díj 0 Ft.
További választható kedvezményeket az I-es, II-es, és a III-as
csomag tartalmazza. Egy kiegészítő csomag választása kötelező, a többi opcionális.

III-AS CSOMAG
Készpénzbefizetés forintban

A kondíciós lista szerinti
standard díj 75%-a

Készpénzkifizetés forintban

A kondíciós lista szerinti
standard díj 85%-a + (0,6%)

Zsákos forint-beszállítás
jóváírása

A kondíciós lista szerinti
standard díj 50%-a

Csomagdíj: 4050 Ft/hó egy db kiegészítő csomag választása esetén és további 1085 Ft/hó minden további kiegészítő
csomag után. A havi díj tekintetében minden megkezdett
hónap egész hónapnak számít.

MKB KOKTÉL
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG(OK)

Cége működéséhez tudja igazítani bankolási szokásait a
Koktél számlacsomag szabadon választható és kombinálható
tranzakciós csomagjainak segítségével.

Az MKB-nál vezetett forint
bankszámlára elektronikusan

MKB BALANCE SZOLGÁLTATÁSCSOMAG
SZAKMAI CSOMAG KIFEJEZETTEN ÜGYVÉDEK,
KÖZJEGYZŐK ÉS KÖNYVELŐK SZÁMÁRA
A Balance Szolgáltatáscsomag kedvező havi díjért a következő
szolgáltatásokat tartalmazza:
■ Egy forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése
havidíj-mentesen.
■ Kedvező átutalási (tranzakciós) díjak forintszámláról, elektronikus csatornán,
■ az MKB-nál vezetett forintbankszámlára elektronikusan,
a kondíciós lista szerinti standard díj 75%-áért.

■ A havi első 15 db tranzakció esetében a könyvelési díj 0 Ft.
■ 1 db MasterCard Unembossed forintalapú nemzetközi
bankkártya éves díj felszámítása nélkül, vagy MasterCard
Silver Business forintalapú nemzetközi bankkártya éves díj
50%-áért – ezek a bankkártyák bárhol a világon használhatók készpénzfelvételre és vásárlásra
■ KKV NetBANKár SMS-csomag havi díj nélkül, egy felhasználó
részére – ami a pénzügyei gyors és biztonságos intézésére
ad lehetőséget az interneten keresztül.
■ Kedvező letéti számlavezetés ügyvédek részére: 361 Ft/hó/
számla.
A szolgáltatáscsomag díja: 4050 Ft/hó. A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

MKB BALANCE
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG

■ nem az MKB-nál vezetett forintbankszámlára elektronikusan, a kondíciós lista szerinti standard díj 65%-áért.

MKB GLOBAL SZOLGÁLTATÁSCSOMAG
DINAMIKUSAN NÖVEKVŐ, JELENTŐS
DEVIZAFORGALMAT BONYOLÍTÓ
VÁLLALKOZÁSOKNAK
A Global Szolgáltatáscsomag kedvező havi díjért a következő
szolgáltatásokat tartalmazza:
■ Egy forint pénzforgalmi bankszámla megnyitása és vezetése
havidíj-mentesen.
■ Egy forinttól eltérő devizanemű pénzforgalmú bankszámla
megnyitása és vezetése havidíj-mentesen.
■ Havonta 2 db forint eseti átutalás teljesítése NAV elektronikus információs szolgáltatással vagy EFER átutalás kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6000 Ft).
■ Kedvező elektronikus forintátutalási megbízások teljesítése
bármely, az MKB Banknál vezetett forintszámla javára (kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6000 Ft)).

MKB GLOBAL
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG

■ Kedvező elektronikus forint- és devizaátutalási (tranzakciós)
díjak más banknál vezetett bankszámlák javára adott megbízás esetén.
■ 1 db MasterCard Unembossed forintalapú nemzetközi
bankkártya éves díj felszámítása nélkül, vagy MasterCard
Silver Business forintalapú nemzetközi bankkártya éves díj
50%-áért – ezek a bankkártyák bárhol a világon használhatók készpénzfelvételre és vásárlásra
■ Kedvezményes kész
pénz
felvétel a szolgáltatáscsomagba
tartozó bármely bankkártyával, bármely belföldi ATM-ből –
a kedvezmény az adott hónapban végrehajtott, a könyvelés
dátuma szerinti első 2 db ATM készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%).
■ KKV NetBANKár SMS-csomag havidíj nélkül, egy felhasználó
részére – ami a pénzügyei gyors és biztonságos intézésére
ad lehetőséget az interneten keresztül.
■ A havi első 50 db tranzakció esetében a könyvelési díj 0 Ft.
Csomagdíj: 6038 Ft/hó. A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

A Global Szolgáltatáscsomag akkor jelent ideális választást vállalkozása számára, ha kiterjedt vevő-szállító kapcsolattal rendelkezik, export-import tevékenységet végez, vagy készpénzforgalmát
banki nyitvatartási időn kívül intézi, hiszen az MKB Banknál számlavezetett partnereknek történő forint banki átutalások díjmentesek, a havidíj-mentes devizabankszámla-vezetési lehetőséghez
kedvezményes devizaátutalási díjak kapcsolódnak.

MKB ÁTALÁNYDÍJAS FORINT
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG
A KISZÁMÍTHATÓ HAVI KÖLTSÉGEKET ELŐNYBEN
RÉSZESÍTŐ VÁLLALKOZÁSOKNAK
A szolgáltatáscsomag elsősorban az elektronikus forint pénzforgalmat bonyolító vállalkozások számára jelent ideális megoldást, akik a kiszámítható és könnyen áttekinthető könyvelést
részesítik előnyben.
Az Átalánydíjas Forint Szolgáltatáscsomag kedvező havi díjért a
következő szolgáltatásokat tartalmazza:
■ 1 db forint pénzforgalmi bankszámla havidíj-mentes vezetése.
■ Valamennyi forint (eseti) átutalás az MKB Banknál vezetett
bankszámlára elektronikusan és az MT101SWIFT üzeneten
keresztül benyújtott megbízás esetén kedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6000 Ft).

Terheléses forgalom / hónap

Szolgáltatáscsomag havi díja

500 000 Ft alatt

4 061 Ft

500 000 – 999 999 Ft

4 720 Ft

1 000 000 – 4 999 999 Ft

8 783 Ft

5 000 000 – 9 999 999 Ft

14 822 Ft

10 000 000 – 19 999 999 Ft

25 253 Ft

20 000 000 – 34 999 999 Ft

38 430 Ft

35 000 000 – 49 999 999 Ft

54 352 Ft

Amennyiben a havi számlaforgalom meghaladja az 50 M Ft-ot,
az 50 M Ft feletti forgalomra, megkezdett millió forintonként
1975 Ft szolgáltatáscsomag díj kerül felszámításra.

■ Valamennyi forint (eseti) átutalás nem az MKB Banknál
vezetett bankszámlára, elektronikusan és az MT101SWIFT
üzeneten keresztül benyújtott megbízás esetén kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6000 Ft).
■ Valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással indított forint (eseti) átutalás kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6000 Ft).

■ 1 db MasterCard Unembossed forintalapú nemzetközi
bankkártya éves díj felszámítása nélkül, vagy MasterCard
Silver Business forintalapú nemzetközi bankkártya az éves
díj 50%-áért – ezek a bankkártyák bárhol a világon használhatók készpénzfelvételre és vásárlásra.
A szolgáltatáscsomag havi díja a havi terheléses számlaforgalom nagysága alapján, sávosan kerül megállapításra.

MKB ÁTALÁNYDÍJAS FORINT
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG

■ KKV NetBANKár SMS-csomag igénybevétele a szolgáltatás
havi díj felszámítása nélkül 1 felhasználó számára – ami a
pénzügyei gyors és biztonságos intézésére ad lehetőséget
az interneten keresztül.

MKB ÁTALÁNYDÍJAS KOMPLEX
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG
A KISZÁMÍTHATÓ HAVI KÖLTSÉGEKET ELŐNYBEN
RÉSZESÍTŐ, SZEZONÁLIS, VAGY EXPORT-IMPORT
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁLLALAKOZÁSOKNAK
Az Átalánydíjas Komplex Szolgáltatáscsomag kedvező havi díjért
a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
■ (Az elsőnek nyitott) 1 db forint pénzforgalmi bankszámla
havidíj-mentes megnyitása és vezetése.
■ A kiválasztott devizanemben elsőnek megnyitásra került
1 db deviza pénzforgalmi bankszámla havidíj-mentes megnyitása és vezetése.
■ Valamennyi forint (eseti) átutalás az MKB Banknál vezetett
bankszámlára elektronikusan és az MT101SWIFT üzeneten
keresztül benyújtott megbízás esetén kedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6000 Ft).
■ Valamennyi forint (eseti) átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára elektronikusan és az MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás esetén kedvezményesen.
Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6000 Ft).
■ Valamennyi elektronikusan, NAV elektronikus szolgáltatással
indított forint (eseti) átutalás kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3% max. 6000 Ft).
■ Valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében szereplő devizanemekben, az
MKB Banknál vezetett bankszámlára, elektronikusan és
az MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás
esetén kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3%
max. 6000 Ft).

■ Valamennyi deviza eseti átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára SEPA elektronikusan benyújtott megbízás
esetén kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3%
max. 6000 Ft).

■ 1 db MasterCard Unembossed forintalapú nemzetközi bankkártya éves díj felszámítása nélkül, vagy MasterCard Silver
Business forintalapú nemzetközi bankkártya az éves díj
50%-áért – ezek a bankkártyák bárhol a világon használhatók készpénzfelvételre és vásárlásra.
A Szolgáltatáscsomag havi díja a havi terheléses számlaforgalom nagysága alapján, sávosan kerül megállapításra.

Számlaforgalom / hónap

Szolgáltatáscsomag havi díja

500 000 Ft alatt

8 235 Ft

500 000 – 999 999 Ft

12 077 Ft

1 000 000 – 4 999 999 Ft

15 920 Ft

5 000 000 – 9 999 999 Ft

23 057 Ft

10 000 000 – 19 999 999 Ft

34 586 Ft

20 000 000 – 34 999 999 Ft

54 352 Ft

35 000 000 – 49 999 999 Ft

72 469 Ft

Amennyiben a havi számlaforgalom meghaladja az 50 M Ft-ot,
az 50 M Ft feletti forgalomra, megkezdett millió forintonként
2195 Ft szolgáltatáscsomag díj kerül felszámításra.
Átalánydíjas Komplex Szolgáltatáscsomag választása esetén az
export-importtal foglalkozó vállalkozása jelentősen csökkentheti
bankköltségeit a díjmentes forint- és devizatranzakció, illetve az
ingyenes devizaszámla-vezetésnek köszönhetően.

MKB ÁTALÁNYDÍJAS KOMPLEX
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG

■ Valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos
árfolyamjegyzékében szereplő devizanemekben, nem az
MKB Banknál vezetett bankszámlára elektronikusan és
az MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás
esetén kedvezményesen. Kedvezményes díj: 0 Ft + (0,3%
max. 6000 Ft).

■ KKV NetBANKár SMS-csomag igénybevétele a szolgáltatás
havi díj felszámítása nélkül 1 felhasználó számára.

Kiegészítő információk
Az MKB-nál vezetett Bankszámlák az OBA betétbiztosítás
védelme alatt állnak. Az OBA által biztosított termékek listája
tartalmazza az OBA által védett termékeket.
A szolgáltatáscsomagokról részletes tájékoztatást a V2A Kisvállalati
számlavezetés és a V7 Vállalati általános és speciális rendelkezések
kondíciós listák tartalmaznak. A betéti szerződés részletes leírását
a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzat tartalmazza.
A jelen anyag a 2021. augusztus 18. napján hatályos információkat tartalmazza. A jelen anyag tájékoztató jellegű, az abban foglalt tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül a Ptk. szerinti ajánlattételnek.
A jelen anyagban lévő szolgáltatások részleteivel illetve kondícióival
kapcsolatban kérjük tájékozódjon banki kapcsolattartójánál vagy
személyesen bankfiókjainkban vagy a bank honlapján (www.mkb.hu)
vagy hívja a TeleBANKárt a 06 80 333 770-es telefonszámon.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen anyag kizárólag a fogyasztónak
nem minősülő gazdálkodó szervezetnek vagy egyéb, vállalkozási
tevékenysége körében eljáró ügyfelünknek szóló és kizárólag vállalati
körben igénybe vehető pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást tartalmaz.
Amennyiben a továbbiakban nem kíván híreket, üzleti ajánlatokat
kapni az MKB Banktól, megadott hozzájárulását bármikor ingyenesen
visszavonhatja a telebankar@mkb.hu e-mail-címen, vagy a munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható 06 80 333 770-es zöldszámon. Hozzájárulását visszavonhatja postai úton is a Marketing célú
megkeresések, MKB Bank Nyrt., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 16–18.
címre elküldött nyilatkozatával, amelyen kérjük, hogy jól olvashatóan
tüntesse fel nevét és adószámát. A visszavonás nem befolyásolja azt,
hogy Ön milyen szolgáltatásokat vehet igénybe bankunknál.
Az MKB Bank Nyrt. adatkezelésével kapcsolatban további információ
a www.mkb.hu oldalon található, illetve a 06 80 333 770-es telefonszámon várjuk hívását.

További információ:
www.mkb.hu

Személyesen bankfiókjainkban

KP90

TeleBANKár: 06 80 333 770

