SAJTÓKÖZLEMÉNY

Új számlaszerződést kell kötniük az MKB SZÉP Kártya birtokosoknak!
Budapest, 2018. december 3. - A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018.
(IV.20.) számú Kormányrendelet értelmében 2019. január 2-től a munkáltatók kizárólag a munkavállalók újonnan
megnyitott, korlátozott rendeltetésű, Giro képes számláira utalhatnak juttatást.
Az új számlaszerződések megkötése minden esetben a munkavállalók feladata.
Fontos tudni, hogy 2019. január 2-tól a munkavállalók kizárólag az újonnan megnyitott számláikra kaphatják meg
juttatásaikat.
Az MKB Bank valamennyi MKB SZÉP Kártya birtokos részére eljuttatta új számlavezetési ajánlatát annak érdekében, hogy
a munkavállalók mielőbb megköthessék új számlaszerződéseiket. A kártya birtokosok ajánlataikat az MKB SZÉP Kártya
honlapján (www.mkbszepkartya.hu) Személyes tárhelyükön találhatják meg.
Az MKB SZÉP Kártya birtokosoknak az új számlaszerződés megkötése érdekében nincs más teendőjük, mint megnyitni az
MKB SZÉP Kártya honlapján, a Személyes tárhelyen elérhető számlavezetési ajánlatot. Amennyiben a kártyabirtokos az
ajánlat megnyitását követő 15 napon belül nem tesz írásban észrevételt az MKB Bank Zrt. felé, úgy automatikusan
létrejön az új MKB SZÉP Kártya számlavezetési szerződés.
Tekintettel arra, hogy jövőre kizárólag csak az új korlátozott rendeltetésű, Giro képes számlára érkezhet juttatás, az MKB
Bank arra bíztatja az érintett munkavállalókat, hogy mihamarabb kössék meg új szerződéseiket.
Kedvező változás a SZÉP Kártya rendszerében, hogy 2019-től a fel nem használt pénzek továbbra is a munkavállalók
számláin maradnak és szabadon elkölthetők, azokat a számlavezető nem utalja vissza a munkáltató részére.
Bővebb tudnivalók: https://www.mkbszepkartya.hu/pdf/mkb/gyik_mkb.pdf
Az MKB SZÉP Kártyáról:
2011-ben történt bevezetése óta közkedvelt, napi szinten, széles körben használható fizetőeszközzé vált az MKB SZÉP
Kártya. A kártya megjelenése óta mintegy 85,3 milliárd forinttal gazdagodtak a kártyák tulajdonosai. Költéseik által 2018
októberéig a magyar gazdaságba közel 78,5 milliárd forint áramlott vissza, mely összeg alszámlák közötti megoszlása a
következő: vendéglátás: 53,6 milliárd forint, szálláshely: 15,3 milliárd forint, szabadidő: 9,6 milliárd forint. A 234.000
kártyabirtokos - számuk 10 százalékkal nőtt az elmúlt egy év alatt - az elmúlt években 22.500 országos elfogadóhelyen
több mint 23,3 millió sikeres kártyatranzakciót bonyolított le.
További információk: sajto@mkb.hu
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