BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP
Magánszemélyek számára
Bank tölti ki:
Számlatulajdonos KUT azonosító:…………………………...
Számlatulajdonos Globus azonosító:………………..........

Számlatulajdonos családi és utóneve:
Születés helye, ideje:
FŐKÁRTYÁRA VONATKOZÓ ADATOK
IGÉNYELT KÁRTYA TÍPUSA:
A MasterCard PayPass típusú kártyák HUF, a VISA típusú kártyák HUF vagy USD, a MasterCard Unembossed
típusú kártyák HUF, EUR míg a további MasterCard és a MasterCard Gold PayPass típusú kártyák HUF, EUR vagy
USD devizanemben vezetett bankszámlához igényelhetők.
MasterCard Unembossed
Visa Internet
Private Banking MasterCard Gold
MasterCard Unembossed PayPass

MasterCard Standard
Visa Classic

MasterCard Gold
Visa Gold

MasterCard Standard PayPass

MasterCard Gold PayPass

A kártyán megjelenítendő Kártyabirtokos személy neve (max. 20 betű és szóköz felhasználásával!)
____________________
BANKSZÁMLA:
a) meglévő bankszámlához rendelve kéri a bankkártya kibocsátását, a kártyahasználat fedezetét biztosító
bankszámla száma:
10300002 - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
Bankszámla devizaneme: ................................
b) új bankszámla nyitását kéri a bankkártya-használat fedezetének biztosításához, kérjük, jelölje meg a bankszámla
devizanemét:
HUF
USD
EUR
Bank tölti ki: 10300002 - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
BANKKÁRTYA ÁTVÉTEL MÓDJA:
Levelezési címre történő postázás

1

2

Bankfióki átvétel , bankfiók:…………………………………………………………………….
SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK:
Igen,
kérem a bankkártya soron kívüli elkészítését. (A soron kívül elkészített bankkártya és PIN kód minden
esetben a számlavezető bankfiókban vehető át, díját a mindenkori hatályos Kondíciós lista tartalmazza.)
Kérem, hogy a bankkártyát a Mellékletben megjelölt kártyaképpel bocsássa ki számomra a Bank.

1

Bankkártya postázást a Bank postafiók címre nem végez, kivétel ez alól az MKB Bank bankfiókjaiban bérelt postafiók. Postafiók
levelezési cím megléte esetén a bankkártya átvétel módja kizárólag bankfiók lehet.
2
Amennyiben bankkártyáját MKB bankfiókban kívánja átvenni, az a mindenkori hatályos Kondíciós listában foglalt külön díj
felszámítása mellett lehetséges. Ez esetben az elkészített bankkártya a számlavezető bankfiókban vehető át. A bankkártya
elkészültéről külön levélben értesítjük a megadott levelezési címén, a PIN kód mellékelésével.

Tudomásul veszem, hogy kártyakép megjelölés hiányában a Bank a klasszikus kártyaképpel bocsátja ki számomra a
bankkártyát. A klasszikus kártyaképek megtekinthetőek a Bank honlapján (www.mkb.hu) és bármely MKB
bankfiókban.

EGYES SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ESETÉBEN KITÖLTENDŐ RENDELKEZÉSEK

Professzori Klub 2. keretében igényelt bankkártya esetén:
Professzori Klub keretében igényelt MasterCard Gold vagy Visa Gold típusú forint alapú főkártya igénylés
esetén, a bankkártyán feltüntetésre kerül a „Professzori Klub” felirat.
Kérjük, jelölje meg melyik intézményben egyetemi tanár: _____________________________________________

TÁRSKÁRTYÁRA VONATKOZÓ ADATOK
TÁRSKÁRTYABIRTOKOS SZEMÉLYI ADATOK
Családi és utónév
Anyja leánykori neve:
Születés helye, ideje
IGÉNYELT KÁRTYA TÍPUSA:
MasterCard Unembossed
Visa Internet
Private Banking MasterCard Gold
MasterCard Unembossed PayPass

MasterCard Standard
Visa Classic

MasterCard Gold
Visa Gold

MasterCard Standard PayPass

MasterCard Gold PayPass

A kártyán megjelenítendő Kártyabirtokos személy neve (max. 20 betű és szóköz felhasználásával!)
____________________
Professzori Klub keretében igényelt MasterCard Gold vagy Visa Gold típusú, forint alapú társkártya igénylés esetén
házastárs (élettárs) neve alatt a bankkártyán a „Professzori Klub” felirat megjelenítéséhez kérjük, válasszon:
Kérem megjeleníteni

Nem kérem megjeleníteni

BANKSZÁMLA:
A bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámla száma:
10300002 - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

Bankszámla devizaneme: ................................

TÁRSKÁRTYA ÁTVÉTEL MÓDJA:
A társkártya átvétel módját a főkártya birtokos önállóan is jogosult módosítani.
Társkártya birtokos levelezési címére történő postázás
Bankfióki átvétel

3

3

4

Bankkártya postázást a Bank postafiók címre nem végez, kivétel ez alól az MKB Bank bankfiókjaiban bérelt postafiók. Postafiók
levelezési cím megléte esetén a bankkártya átvétel módja kizárólag bankfiók lehet.
4
Amennyiben bankkártyáját MKB bankfiókban kívánja átvenni, az a mindenkori hatályos Kondíciós listában foglalt külön díj
felszámítása mellett lehetséges. Ez esetben az elkészített bankkártya a számlavezető bankfiókban vehető át. A bankkártya
elkészültéről külön levélben értesítjük a megadott levelezési címén, a PIN kód mellékelésével

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK:
kérem a bankkártya soron kívüli elkészítését. (A soron kívül elkészített bankkártya és PIN kód minden
Igen,
esetben a számlavezető bankfiókban vehető át, díját a mindenkori hatályos Kondíciós lista tartalmazza.)

Kérem, hogy társkártyát a Mellékletben megjelölt kártyaképpel bocsássa ki a Bank.
Tudomásul veszem, hogy kártyakép megjelölés hiányában a Bank a klasszikus kártyaképpel bocsátja ki számomra a
társkártyát. A klasszikus kártyaképek megtekinthetőek a Bank honlapján (www.mkb.hu) és bármely MKB
bankfiókban.

NYILATKOZAT
Igényelem a jelen Igénylőben megjelölt bankkártya kibocsátását.
Kijelentem, hogy az igénylőlapon feltüntetett valamennyi információ és adat (a továbbiakban együtt: Adat) a
valóságnak megfelel.
Jelen Nyilatkozat aláírásával felhatalmazom az MKB Bank Zrt-t (a továbbiakban: Bank), hogy az adatok valódiságáról
saját hatáskörében meggyőződjék, valamint azokat bármikor ellenőrizze.
Tudomásul veszem, hogy a Bank valamennyi Adatot banktitokként kezel és - kizárólag a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban - a Bank adatszolgáltatást teljesít a központi hitelinformációs rendszernek, amely kiterjed a Pénzügyi
szolgáltatási szerződés adataira, ide értve a kártyabirtokos természetes személy azonosító adatait is,
- az Igénylőlapon, közölt adatokat a Bank adattárolás és feldolgozás, továbbá a Bank szolgáltatásainak
teljesítése céljából belföldre vagy külföldre harmadik személyek részére átadja,
- a Bank és a kártyabirtokos közötti telefonbeszélgetéseket hangszalagra rögzíti, és azokat egy esetleges
vita során bizonyítékként felhasználhatja.
Tudomásul veszem, hogy a Bank fenntartja jogát a bankkártya-igénylés indoklás nélküli elutasítására. Az igénylés
elfogadása esetén a jelen Igénylőlap a Pénzügyi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Tudomásul veszem, hogy
- a bankkártya csak akkor használható, ha azt a Kártyabirtokos a Bank által meghatározott módon folyamatos
használatra alkalmassá teszi (aktiválja).
- A Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának körébe
tartozhat különösen:
a.
ha a bankkártyát a Kártyabirtokos az átvételkor nem írta alá;
b.
ha Kártyabirtokos nem teljesítette, vagy nem megfelelően teljesítette a bankkártya aktiválásával kapcsolatban
a Bank által meghatározott kötelezettségeket;
c.
ha Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos által el nem ismert kártyahasználatot PIN-kóddal hajtották
végre;
d.
ha Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos megszegte a bankkártya, illetve a PIN-kód átvételére, őrzésére
vagy használatára vonatkozó, az MKB Bank Zrt-nek a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó
szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott, vagy a Bank által
bármely más módon előírt szabályokat;
e.
ha késedelmesen tett eleget a bankkártya letiltására vonatkozó bejelentési kötelezettségének;
f.
ha szerződés megszüntetésekor a bankkártyát nem szolgáltatja vissza a Számlatulajdonos, illetve a
Kártyabirtokos;
g.
ha MobilBANKár szolgáltatás keretében a Bank által továbbított üzenetben foglalt, az Ügyfél által el nem
ismert bankkártya tranzakcióra vonatkozó üzenetre az Ügyfél haladéktalanul nem tesz bejelentést.
Az igényelt bankkártyára vonatkozó szerződéses feltételeket, ide értve az Üzletszabályzatba, illetve Kondíciós
Listába foglalt valamennyi rendelkezést – ide értve a PayPass típusú bankkártyára vonatkozó valamennyi
rendelkezést is – a jelen igényléssel kifejezetten elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Kijelentem, hogy a Bank által kibocsátott bankkártyához a terméktájékoztatóban jelzett biztosítás(ok) „Ügyféltájékoztatóját” és „Szerződési feltételeit” megismertem és a bankkártya igényléskor átvettem.
Jóváhagyólag tudomásul veszem, hogy a jelen Igénylés fennállása alatt hatályos Üzletszabályzat rendelkezései
minden külön jogcselekmény nélkül kötelezőek a szerződő felekre.

Jóváhagyólag tudomásul veszem, hogy ha a jelen Igénylés bármely kikötése érvénytelennek bizonyulna, az a
szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.

A jelen Igénylőlap a Bank és az Ügyfél által kötött Pénzügyi szolgáltatási szerződés, illetve a Bankszámla szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Jelen Igénylést a szerződő felek annak átolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírták.

Dátum: ...............................................................................

...................................................................
Főkártya birtokos aláírása

.................................................................
Társkártya birtokos aláírása

...................................................................
Törvényes képviselő aláírása
(Kizárólag kiskorú ügyfelek esetében kell kitölteni)

A BANK TÖLTI KI

Az Igénylést átvevő bankfiók neve: ......................................................................................
Az Igénylésben rögzített adatokat a személyi azonosító okmány alapján ellenőrizte:

Dátum: ..........................................

.......................................................................
ügyintéző aláírása + bélyegző

Készült: 2 (kettő) azonos példányban

MELLÉKLET
a BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA c. dokumentumhoz

Új főkártya igényléséhez

Új társkártya igényléséhez

Meglévő főkártya cseréje lejáratkor
Meglévő főkártya cseréje azonnal

Meglévő társkártya cseréje lejáratkor
Meglévő társkártya cseréje azonnal

Kérem, hogy az alábbiakban megjelölt kártyaképpel bocsásson ki részemre az MKB Bank Zrt. a
Bankkártya igénylőlapon is megjelölt típusú bankkártyát, azzal, hogy tudomásul veszem, a kibocsátott
bankkártya aktiválását követően a korábban részemre kibocsátott bankkártya nem használható.
Kártya típusa

Választható kártyakép
Klasszikus
kártyakép

Modern kártyakép

MasterCard Unembossed
bankkártya
Lánchíd

Boldizsár István: Virágzó
gyümölcsfák

Csók István:
Almafavirág

Lánchíd

Boldizsár István: Virágzó
gyümölcsfák

Csók István:
Almafavirág

Lánchíd

Berény Róbert:
A víz felé

Kmetty János:
Nagy
virágcsendélet

Lánchíd

Berény Róbert:
A víz felé

Kmetty János:
Nagy
virágcsendélet

A következő kártyaképpel igénylem:

MasterCard Unembossed PayPass
bankkártya

A következő kártyaképpel igénylem:

MasterCard Standard HUF alapú
bankkártya

A következő kártyaképpel igénylem:

MasterCard Standard PayPass HUF
alapú bankkártya

A következő kártyaképpel igénylem:

Kártya típusa

Választható kártyakép
Klasszikus
kártyakép

Modern kártyakép

Visa Classic HUF alapú
bankkártya
Nemzeti Színház

Szőnyi István
Dunakanyar

Mazzag István. Tulipánok
(részlet)

A következő kártyaképpel
igénylem:

Jelen melléklet aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a kártya lejáratát megelőző 30. napig
írásban ellenkezőképpen nem rendelkezem, a Bank a megújításkor is a jelen mellékletben megjelölt
kártyakép alkalmazásával személyesíti meg bankkártyámat.
Jelen melléklet az általam aláírt Bankkártya igénylőlap magánszemélyek számára című dokumentum
elválaszthatatlan részét képezi.
Kelt:………………………………., 20…………………
……………………………………….
Kártyaigénylő aláírása
………………………………………
Ügyintéző aláírás + bélyegző

