Ügyféltájékoztató
Az egy- és kétforintos érmék bevonásához kapcsolódó változásokról
Az 1 és 2 forintos érméket a Magyar Nemzeti Bank 2008. március 1-jével bevonja, melyek
törvényes fizetőeszközként csak 2008. február 29-én éjfélig használhatók (számlapénzként
azonban továbbra is megmaradnak).
2008. március 1-je után, a bevonástól számított 6 hónapig (2008. szeptember 1-jéig) Bankunk
elfogadja az 1 és 2 forintos érméket, mind címletcsere, mind bankszámlára való készpénzes
befizetés esetén, azonban fontos, hogy a végösszeg öttel osztható legyen!
2008. szeptember 1-je után az 1 és 2 forintos érmék a Magyar Nemzeti Bank pénztárában
válthatók be, 2013. március 1-jéig.
2008. március 1-jétől, ki- és befizetések esetén is szíveskedjenek öttel osztható összegre adni
a megbízást, mivel kifizetés esetén a törvényben előírt kerekítést alkalmazzuk, azaz Bankunk
mindig a legközelebb található öttel osztható összegre kerekíti a végösszeget.
A kerekítés szabályai a következők:
- az 1-re, 2-re végződő összegeket lefelé, 0-ra;
- a 3-ra, 4-re végződő összegeket felfelé, 5-re;
- a 6-re, 7-re végződő összegeket lefelé, 5-re;
- a 8-ra, 9-re végződő összegeket felfelé, 0-ra
kell kerekíteni.
A változások csak a készpénzes fizetéseket érintik, bankkártyás vásárlás és elektronikus úton,
átutalással történő teljesítés esetén továbbra is bármilyen forintra végződő összeg
megadható, nem szükséges, hogy az 5-re vagy 0-ra végződjön!

Egy- és kétforintosokkal a hátrányos helyzetű gyermekekért
Az MKB a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásával 1997 óta
segíti a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatását és
étkeztetését, amelyet az 1 és 2 forintos érmék összegyűjtésével, az
ügyfelek adományaival bővít tovább.
Az MKB országos hálózatának 74 fiókjában elhelyezett pénzgyűjtő urnákba
várjuk az érméket, amelyek értékét a Szolgálat a nehéz körülmények között
élő gyermekek javára fordít.

Kérjük, támogassa Ön is 1 és 2 forintosaival a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
rászoruló gyermekekért végzett tevékenységét! Köszönjük!

További kérdéseivel forduljon személyes pénzügyi tanácsadóinkhoz fiókjainkban, hívja 24 órás
MKB TeleBANKár ügyfélszolgálatunkat a 06-40/333-666-os telefonszámon,
vagy látogasson el honlapunkra a www.mkb.hu címen.

