IGÉNYLÉS ÉS VISSZAIGAZOLÁS
PCBankár és NetBANKár Business szolgáltatás
Új

Módosítás

1. A szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél / Számlatulajdonos adatai:
Cégnév:...................................................................................................................………………..………
Cím (Székhely):…………………………………………………………………………………………………
Számlaszám:…………………………………………………………………………………………………….
Adószám:...................................................................................................................................................
Bank tölti ki! Globus azonosító:………………………………………………………………………………....
2. Az igényelt szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás):
PCBankár Light
PCBankár
NetBANKár Business
3.

A Szolgáltatást kizárólag a Számlatulajdonos által megnevezett Felhasználók vehetik igénybe, és csak a
Számlatulajdonos által megjelölt bankszámlák vonatkozásában.
A Szolgáltatást Felhasználóként igénybe vevők adatait a jelen Igénylés és Visszaigazolás elválaszthatatlan részét
képező, Nyilatkozat a felhasználói jogosultság megadásához című dokumentum (a továbbiakban:
Számlatulajdonos nyilatkozata) tartalmazza, amelyet a Számlatulajdonos jogosult bármikor egyoldalúan - a
Felhasználók hozzájárulása nélkül - módosítani. A módosítás a Szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listában
meghatározott módon és időpontban lép hatályba.
A módosításról a Számlatulajdonos köteles tájékoztatni a Felhasználót.
A Szolgáltatást kizárólag azon Felhasználók és olyan módon vehetik igénybe, ahogyan azt a jelen Igénylés és
Visszaigazolás és annak elválaszthatatlan része, a Számlatulajdonos nyilatkozata tartalmazza, amelyet a Bank
átvett.

4.

A Számlatulajdonos jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy:
a)

A Felhasználó írásban, a Banknak adott nyilatkozatában (a továbbiakban: Felhasználó nyilatkozata)
kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás igénybe vételének módját és feltételeit elfogadja azzal,
hogy a felhasználói jogosultságokat a Számlatulajdonos mindenkor hatályos nyilatkozata tartalmazza,
amelyet csak a Számlatulajdonos jogosult módosítani.

b)

A Számlatulajdonos nyilatkozatában a Felhasználó számára meghatározott jogosultságok csak az ott
megjelölt Szolgáltatásokra érvényesek és eltérhetnek a Számlatulajdonos által az Aláírás-bejelentő lapon
a Banknak bejelentett bankszámla feletti rendelkezési jogtól.

c)

A Szolgáltatás csak hitelesítéssel vehető igénybe, amely magában foglalja az azonosító kód(ok),
azonosító eszköz(ök) alkalmazását, amelyek szükségesek a Szolgáltatás használatát biztosító IT
rendszerbe belépéshez és a Szolgáltatás igénybe vételével a Bankhoz benyújtott megbízások
aláírásához is. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges azonosítót (amely a csoport neve és a
Felhasználó neve) a Bank papír alapon, lezárt borítékban adja át a Felhasználónak.

d)

A hitelesítés módját csak a Felhasználó jogosult meghatározni és a Számlatulajdonos hozzájárulása
nélkül bármikor módosítani. Erről a Számlatulajdonost nem értesíti a Bank. A hitelesítési mód
Szolgáltatásonként eltérő lehet.

e)

A Felhasználó által választott/használt hitelesítési módot a Számlatulajdonos nem módosíthatja, a
Felhasználó által használt hitelesítési módot nem szüntetheti meg.

f)

A hitelesítés lehetséges módjait és a választásuk feltételeit a Szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Lista
tartalmazza.

g)

A Szolgáltatás körében a lekérdezési jogosultság a Számlatulajdonos nyilatkozatában meghatározott
bankszámlákkal kapcsolatos lekérdezésekre, illetve fizetési és egyéb megbízások benyújtásra
előkészítésére terjed ki.

h)

Felhasználóként csak olyan személy veheti igénybe a Szolgáltatást, akit a Számlatulajdonos a Bank által
meghatározott módon bejelent a Banknak. A bejelentés módját a Banknak a bankszámlák vezetéséről, a
betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos
Kondíciós Lista tartalmazza.

i)

A jelen Igénylés és Visszaigazolás hatályba lépését követően a Számlatulajdonos kérésére megnyíló
valamennyi bankszámla vonatkozásában a Felhasználó a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül
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jogosult a Szolgáltatás igénybe vételére a jelen Igénylés és Visszaigazolásban meghatározott
feltételekkel.
j)

SMS hitelesítés választása esetén:
i)
A Szolgáltatás körébe tartozó tranzakciók (megbízások) aláírásához a Bank a Felhasználó által
a Felhasználói Nyilatkozatban megadott mobil hívószámra küldött SMS-ben egyszer
használható SMS Aláíró jelszót küld a Felhasználónak, amelyet kizárólag az SMS küldésekor
igénybe vett Szolgáltatás használata körében kell és lehet alkalmazni, aláírási jelszóként.
ii)
Az SMS aláírás szolgáltatás igénybe vétele esetén csak az SMS-ben küldött Aláíró jelszó
használható és a Bank annak hibátlan megadása esetén a Számlatulajdonostól származónak
tekinti a megbízást a teljesítés körében.
iii)
Az Aláíró jelszó jogosulatlan használata a Számlatulajdonos kockázata és felelőssége, a Bank
kizárólag az Aláíró jelszót tartalmazó SMS-nek a Felhasználói Nyilatkozatban megjelölt mobil
hívószámra küldéséért felelős.
iv)
Az SMS a Banktól származónak minősül, ha a Szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listában
meghatározott telefonszámok valamelyikéről érkezett és tartalmazza az MKB rövidítést.
v)
A letiltás késedelme vagy elmaradása esetén minden kár a Számlatulajdonost terheli. Ennek
részleteit a hatályos Kondíciós Lista tartalmazza.
vi)
A Bank minden SMS-t csak egyszer küld el és kizárólag a Felhasználói Nyilatkozatban
meghatározott telefonszámra. A telefonszám megváltozása a Felhasználói Nyilatkozat
módosításával lehetséges. A bejelentkezésről szóló SMS értesítés, illetve az SMS hitelesítés
használata során a Bank a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó
szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatának a MobilBANKár szolgáltatásról szóló rendelkezéseit
alkalmazza, amelyek megismerését és magára nézve kötelező alkalmazását a
Számlatulajdonosa jelen Igénylés és Visszaigazolás aláírásával kifejezetten elfogadja.

k)

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Felhasználói nyilatkozat hatályba lépését követően a
Felhasználói nyilatkozatban megadott jogosultságok kerülnek beállításra, függetlenül attól, hogy a
Felhasználói nyilatkozat hatályba lépését megelőzően milyen jogosultságok voltak érvényben.

5.

A Szolgáltatást a Bank a Szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott tartalommal, feltételekkel és
díjazásért nyújtja. A feltételek magukban foglalják a Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó műszaki feltételeket,
továbbá karbantartási feltételeket is, továbbá a feltételek biztosításának módját és a vonatkozó felelősségi szabályokat
is.

6.

A Számlatulajdonos kéri Csoportos átutalási megbízások teljesítését a PCBankár szolgáltatás és a NetBANKár
szolgáltatás igénybe vétele körében:

Igen, azonosító: ………………………..
7.

Nem

A PCBankár illetve a PCBankár Light szolgáltatásra vonatkozó kiegészítő rendelkezések:
a)

A PCBankár illetve a PCBankár Light szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges bejelentkezési jelszót
papír alapon, borítékban / SMS-ben adja át a Bank a Felhasználónak.

b)

A telepítésre vonatkozó adatok:

Telepítési cím / Számlatulajdonos által meghatározott cím: ...............................................................................................
Kapcsolattartó neve: ............................................................................................................................................................
Telefonszáma: ............................................................... Fax száma: …………………...……………………………………
Telepítés módja:
Bank általi
Öntelepítés
c) A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a PCBankár rendszer használata körében meghatározott
típusú megbízások hitelesítését csak cégjegyzésre jogosult felhasználó végezheti el;
d) A Bank a Számlatulajdonos részére a PCBankár rendszer mindenkori teljeskörű szolgáltatását nyújtja, a
PCBankár szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott tartalommal és feltételek szerint.
e) A PCBankár használata során kizárólag csak a mindenkori legfrissebb és az azt közvetlenül megelőző
verziójú szoftver használatát támogatja a Bank informatikai rendszere, a korábbi verziókkal a PCBankár
szolgáltatás nem vehető igénybe.
f) A Számlatulajdonos kötelezettsége, hogy a verzióváltás után a saját programján is elvégezze a megfelelő
programfrissítéseket, amelynek elmaradása esetén bekövetkező károk kizárólag a Számlatulajdonost
terhelik. Amennyiben a Számlatulajdonos határidőn belül nem frissíti a programot, a Bank jogosult a
tranzakciók (megbízások) benyújtásának lehetőségét szüneteltetni.
g) A szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontja az a nap, amikor a Bank visszaigazolja a PCBankár
rendszerben a Felhasználó által megküldött regisztrációs megbízást.
h) A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank által a Felhasználó számára átadott PCBankár
azonosítót a Felhasználó a Kondíciós Listában meghatározott időtartamon belül köteles aktiválni, azaz
ezen időn belül köteles legalább egyszer, legalább lekérdezésre igénybe venni a PCBankár szolgáltatást.
Az aktiválásra meghatározott időtartam elteltét követően a Bank megszünteti a PCBankár szolgáltatás
igénybe vételének lehetőségét az aktiválást el nem végző Felhasználó számára.
i) A jelen igénylés, a mellékletek, valamint a PCBankár rendszerben található felhasználói kézikönyvben
(súgó) foglaltak, továbbá az MKB Bank Zrt-nek a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a
kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata és a PCBankár szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós
Lista együttesen alkotják a PCBankár szolgáltatásra vonatkozó szerződést
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j)

k)

l)

8.

A Csatlakozó Számlatulajdonost a Számlatulajdonoshoz hasonló jogok és kötelezettségek illetik meg a
PCBankár szolgáltatás igénybevétele körében, különös tekintettel a PCBankár rendszer használatára
vonatkozó szabályokra.
A termékazonosítót a Bank a Számlatulajdonos által a Bank részére megadott telefax számon, a
Számlatulajdonos kockázatára és felelősségére küldi meg a Számlatulajdonos részére, vagy adja át
személyesen a bankfiókban.
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatástartalom bővítésére, illetve a jogszabályi
változásokra tekintettel fejlesztéseket hajtson végre a programon. A fejlesztések következményeként
végrehajtott verzióváltásokról a Számlatulajdonost a PCBankár program segítségével tájékoztatja a Bank.

A NetBANKár Business szolgáltatásra vonatkozó kiegészítő rendelkezések:
a)

b)

c)

d)

e)

Ha a Felhasználó igényli, akkor a Bank a Felhasználói Nyilatkozatban megadott mobil hívószámra küldött
SMS-ben tájékoztat arról, hogy a Felhasználó részére átadott azonosító kód, illetve azonosító eszköz
alkalmazásával bejelentkezés történt a NetBANKár Business rendszerbe. Az SMS értesítés tájékoztató
jellegű, nem érinti a NetBANKár Business szolgáltatás igénybe vételét, különös tekintettel a tranzakciók
végrehajtására.
A NetBANKár Business szolgáltatás nyújtásának kezdő napja az a nap, amelyen a Bank ezen
szolgáltatás nyújtását a Felhasználó(k) részére telefonon vagy elektronikus úton visszaigazolta és a Bank
az azonosító kódot, illetve azonosító eszközt a Felhasználó(k) részére átadta vagy rendelkezésére tartja.
A NetBANKár Business szolgáltatás igénybe vétele körében a NetBANKár szolgáltatás feltételeit kell
megfelelően alkalmazni, amelyeket az MKB Bank Zrt-nek a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről
és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata és a Szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Lista
tartalmaz és ezek együttesen alkotják a NetBANKár Business szerződést.
A NetBANKár Business rendszerben található Felhasználói kézikönyvben (súgó) foglaltak a jelen
Igénylés és Visszaigazolás elválaszthatatlan részét képezik azzal, hogy a súgó, a jelen Igénylés és
Visszaigazolás, a mellékletek, továbbá az MKB Bank Zrt-nek a bankszámlák vezetéséről, a
betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata és a NetBANKár Business
szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Lista együttesen alkotják a NetBANKár Business szolgáltatásra
vonatkozó szerződést.
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás tartalom bővítésére, illetve a jogszabályi
változásokra tekintettel fejlesztéseket hajtson végre a programon. A fejlesztések következményeként
végrehajtott verzióváltásokról a Számlatulajdonost a NetBANKár Business program segítségével
tájékoztatja a Bank.

A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen Igénylés és Visszaigazolásban meghatározott feltételekkel igénybe
veszi a PCBankár, illetve a NetBANKár Business szolgáltatást, aláírásával elismerve, hogy a hivatkozott
feltételeket teljes körűen megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá megismerteti a
Felhasználókkal is.
10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés fennállása alatt hatályos Üzletszabályzat
rendelkezései minden külön jogcselekmény nélkül kötelezőek a szerződő felekre.
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a jelen szerződés bármely kikötése érvénytelennek bizonyulna, az
a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.
9.

Jelen Igénylés és Visszaigazolás a Számlatulajdonos és a Bank által kötött Pénzügyi szolgáltatási szerződés, illetve
Bankszámla szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Jelen Igénylés és Visszaigazolást a szerződő felek annak átolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírták.
Készült 2 (kettő) azonos példányban.
Dátum: ......................................, 20......................................,

...............................................
Számlatulajdonos

...............................................
Bank

-----------------------------------------------------------------------------------------Fiók: …………………………………

Ügyintéző neve: ………………………….
Telefonszáma:……………………………

Mellékletek:
Nyilatkozat(ok) felhasználói jogosultság megadásához PCBankár, illetve NetBANKár Business szolgáltatás körében
Mellékelt Nyilatkozatok száma:  db
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