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Egy háztartás pénzügyeinek kezelése idıt és állandó odafigyelést igényel. Fontos
célunk, hogy a mindennapok során segítséget nyújtsunk Önnek felmerülı
bevételei és kiadásai menedzselésében, mely érdekében MKB Lakossági
Bankszámlájához kapcsolódóan széles körő kiegészítı szolgáltatásokkal állunk
rendelkezésére.
1. Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás
Bízza Bankunkra rendszeres kiadásainak (pl. közüzemi- és telefonszámláinak,
biztosítási díjainak) teljesítését. Csoportos beszedési megbízással Ön
kényelmesen és egyszerően egyenlítheti ki különbözı szolgáltatási díjait,
elkerülheti a csekkek feladásával járó sorban állás okozta kellemetlenségeket.
Ráadásul harmadik személy kifizetéseit is teljesítheti saját bankszámlájáról.
A kifizetést a beszedı (szolgáltató) kezdeményezi, melyet Bankunk az Ön
felhatalmazása alapján teljesít.
Ehhez Önnek csak a közüzemi számlán vagy egyéb dokumentumon (pl. biztosítási kötvényen,
készpénzfizetési csekken) levı, szolgáltató által használt ügyfél azonosítójára (ún. fogyasztó azonosítójára)
van szükség.
Az MKB NetBANKár szolgáltatáson keresztül kényelmesen, akár otthonról is kezdeményezheti új
megbízás megadását, és folyamatosan nyomon követheti megbízásai teljesítését, módosíthatja,
felfüggesztheti, törölheti meglévı megbízásait.

Kiegészítı szolgáltatásainkkal biztonságosan kézben tudja tartani számlái kiegyenlítését:



Elkerülheti a szolgáltatók túlszámlázásából fakadó kellemetlenségeket: limitfigyelési
szolgáltatásunkkal biztos lehet benne, hogy kiadásai az Ön által meghatározott keretek között
maradnak.
A szolgáltató köteles Önt a terhelési nap elıtt legalább 6 munkanappal értesíteni a számla vagy
egyéb dokumentum továbbításával a díjterhelés bekövetkezésérıl. Amennyiben Ön a megküldött
számlát kifogásolja, a beszedés teljesítése elıtt a terhelési napot megelızı munkanapon
(felhasználó azonosító és jelszó megadását követıen) MKB NetBANKáron keresztül 16:00 óráig,
illetve (TeleBANKár ügyfélkód és PIN kód megadását követıen) MKB TeleBANKáron keresztül
és személyesen a bankfiókban 15:00 óráig kifogással élhet.

Csoportos beszedési megbízással kapcsolatos ügyeit (új megbízás megadását, a meglévı megbízások
módosítását és törlését) intézheti MKB NetBANKáron keresztül, MKB TeleBANKáron keresztül és
személyesen a bankfiókban.

2. Forint és deviza állandó átutalás
Amennyiben Ön rendszeresen, hosszabb idıszakon keresztül szeretne ugyanazon kedvezményezett
(hozzátartozói, ismerısei) részére változatlan nagyságú összeget utalni, és/vagy fix összegő fizetési
kötelezettsétségeit (például vásárolt áru azonos összegő törlesztı részletét, fix összegő köztartozásait, bérleti
díjait, közös költségét) Bankunk segítségével szeretné rendezni, pénzügyeinek kényelmesebb intézésére
ajánljuk forint és deviza állandó átutalás szolgáltatásunkat.
Forint és deviza állandó átutalási megbízásai teljesítését bármely belföldi vagy külföldi banknál vezetett
bankszámlára vállaljuk, mind forint-, mind devizaszámlájáról, forintban és devizában egyaránt, Önnek
csupán meg kell jelölnie a kedvezményezett bankszámlaszámát, illetve, hogy milyen idıközönként, mekkora
összeget kíván a kedvezményezett részére átutalni.
Deviza állandó átutalási megbízás esetében az átutalandó összeget megadhatja:

az átutalás devizanemében (például USD számláról 100 EUR átutalása minden hónap 5-én),

a terhelendı számla devizanemében (például USD számláról 50 USD-nek megfelelı EUR átutalása
minden hónap 10-én).
A megbízás teljesítésére megadható egy meghatározott munkanap, illetve heti/havi gyakoriságú utalás
esetében a hét/hónap meghatározott napja.
Az állandó megbízás lejárata egy Ön által elıre meghatározott nap lehet, azonban a megbízás megadható
határidı megjelölése nélkül, visszavonásig is.
Természetesen az utalások gyakoriságát, a megadott összeg mértékét, valamint az érvényesség idıtartamát
Ön bármikor módosíthatja.
Forint állandó utalással kapcsolatos ügyeit (új megbízás megadását, a meglévı megbízások módosítását és
törlését) intézheti MKB NetBANKáron, MKB TeleBANKáron keresztül és személyesen a bankfiókban.
Pénzének biztonságos kezelése érdekében, forint állandó átutalásai esetén a TeleBANKár rendszeren
keresztüli esetleges módosítás felsı határát (limitjét) is meghatározhatja a megbízás benyújtásakor, mely a
nagyságrendi tévedések ellen nyújt védelmet (például, ha egy 0-val többet ütne).
Deviza állandó utalással kapcsolatos ügyeit (új megbízás megadását, a meglévı megbízások módosítását
és törlését) személyesen a bankfiókban intézheti.

3. Bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltése
Szolgáltatásunk igénybevételével Ön napi, heti vagy havi rendszerességgel feltöltheti bankszámlája
egyenlegét az Ön által elıre meghatározott fix összegre, egy másik, Bankunknál azonos devizanemben
vezetett bankszámlája terhére.
A megbízás megadásához elég csupán egyszer befáradnia bármelyik bankfiókunkba, és megadnia:
 a jóváírandó bankszámla számát, amelyre kéri az összeg átvezetését, azaz amelyik bankszámlát az
elıre meghatározott, fix összegre fel kell tölteni.
 a jóváírandó bankszámla minimum egyenlegét, azaz azt az összeget, amelynek rendelkezésre kell
állnia a bankszámlán.
 a terhelendı bankszámla számát, amelyrıl kéri a jóváírandó bankszámla egyenlegének
feltöltéséhez szükséges összeg átvezetését.
 a terhelendı bankszámla minimum egyenlegét, melynek a megbízás teljesítését követıen is
rendelkezésre kell állni a bankszámlán.
 a feltöltés gyakoriságát.

A megbízást az Ön egyedi igényeihez igazítva, rugalmasan alakíthatja:
 Megadhatja a bankszámlaegyenleg feltöltésének minimum összegét, így amennyiben az
átutalandó összeg az említett érték alatt van (pl. a jóváírandó bankszámla egyenlegét a megadott
minimum összeg alatti összeggel kellene feltölteni), a Bank a bankszámlák közötti átvezetést nem
hajtja végre.
 A megbízás megadható lejárati idı megjelölésével, vagy határidı megjelölése nélkül,
visszavonásig is.
 A bankszámlaegyenleg feltöltés gyakoriságát, a megadott összeg mértékét, valamint az
érvényesség idıtartamát Ön bármikor módosíthatja.
A bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltésével kapcsolatos új megbízás megadását, a meglévı
megbízások módosítását és törlését kizárólag személyesen, bankfiókban intézheti.
A szolgáltatás keretében hitelkártya számla egyenlegének rendszeres feltöltése nem igényelhetı, illetve
hitelkártya számláról bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltése nem kezdeményezhetı!

Az MKB Bank Zrt. csatlakozott a Magyar Bankszövetség Elnökségének 6/2009. számú, a lakossági
bankszámlák közötti bankváltás megkönnyítésérıl szóló Ajánláshoz (Bankváltási kódex-hez), és az abban
foglaltakat magára nézve kötelezınek ismeri el.

A részletek megtalálhatók a vonatkozó kondíciós listákban. A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem
minısül hivatalos ajánlattételnek.
További kérdés esetén 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.

