MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS
Szerződés azonosító száma:
Az igénylés célja:

Új igénylés
Szerződésmódosítás

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok
Igényelt hitel összege (Hitelkeret):
Az igényelt hitelkártya típusa: MKB Jótét Hitelkártya
Támogató szervezet neve:

A kártyára a következő nevet kérem feltüntetni (max. 22 karakter):

Csak abban az esetben kitöltendő, amennyiben a Kiválóságok Klubja vagy a Professzori Klub keretében
igényel hitelkártyát!
Kiválóságok Klubja keretében igényelt hitelkártya esetén a hitelkártyát az alábbiak szerint kérem:
"Excellence Club" felirattal
Professzori Klub keretében igényelt hitelkártya esetén a hitelkártyát az alábbiak szerint kérem:
"Professzori Klub" felirattal
A hitelkártyát MKB bankfiókban kívánom átvenni, vállalom a külön díj megfizetését, a mindenkor hatályos
kondíciós listában meghatározott összegben. A kiválasztott MKB fiók neve és címe:
Tudomásul veszem, hogy ha nem választok bankfiókot a hitelkártya átvétele céljából, akkor a hitelkártyát postai
úton juttatja el részemre a Bank.
Soron kívüli ügyintézést kérek. Vállalom a díjának megfizetését, a mindenkor hatályos kondíciós listában
meghatározott összegben. Tudomásul veszem, hogy nem kapok a hitelkártya elkészültéről külön értesítést. A
soron kívüli ügyintézéssel kibocsátásra kerülő hitelkártyát és a hozzákapcsolódó PIN kódot a következő MKB
fiókban szeretném átvenni (név, cím):
A hitelkártya használatáról készülő számlakivonat rendelkezésre bocsátásának módja (egy megoldás
választható)
Csak elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátással, a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével
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Tudomásul veszem, hogy a Bank a bankszámlakivonatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően
hitelesített elektronikus kivonatként bocsátja ki, azaz fokozott biztonságú elektronikus aláírással és
minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel látja el.
Papír alapon, az általános levelezési címre, postai úton történő rendelkezésre bocsátással.
Tudomásul veszem, hogy a rendelkezésre bocsátás módjára vonatkozó ezen rendelkezés valamennyi, az MKB
Bank által számomra kibocsátott hitelkártyára vonatkozik és ezzel a módosul a korábban általam a Banknak
adott, hitelkártya számlakivonat rendelkezésére bocsátásáról szóló minden hatályos rendelkezés.

Társkártyára vonatkozó adatok
Társkártyabirtokosként kérem hitelkártya kibocsátását társkártyaként.
A társkártyára a következő nevet kérem feltüntetni (max. 22 karakter):

Az igényelt társkártya típusa:
Az igényelt hitelkártyához kapcsolódó Standard társkártya*
Az igényelt hitelkártyához kapcsolódó Gold társkártya*
*a lakossági Biztosíték nélküli hiteltermékek Kondíciós Listával összhangban
Csak abban az esetben kitöltendő, amennyiben a Kiválóságok Klubja vagy a Professzori Klub keretében
igényel hitelkártyát!
Kiválóságok Klubja keretében igényelt hitelkártya esetén a hitelkártyát az alábbiak szerint kérem:
"Excellence Club" felirattal
Professzori Klub keretében igényelt hitelkártya esetén a hitelkártyát az alábbiak szerint kérem:
"Professzori Klub" felirattal
A társkártyát MKB bankfiókban kívánom átvenni, külön díj megfizetése mellett, a mindenkor hatályos
kondíciós listában meghatározott összegben, olyan módon, hogy a külön díjat a hitelszámla terhére számolja el a
Bank.
A kiválasztott MKB fiók neve és címe:
Tudomásul veszem, hogy ha nem választok bankfiókot a társkártya átvétele céljából, akkor hitelkártyáját postai
úton juttatja a Bank a jelen Igénylés és szerződésben megjelölt levelezési címre.
Soron kívüli ügyintézést kérek külön díj megfizetése mellett, a mindenkor hatályos kondíciós listában
meghatározott összegben. Tudomásul veszem, hogy nem kapok a társkártya elkészültéről külön értesítést. A
soron kívüli ügyintézéssel kibocsátásra kerülő hitelkártyát és a hozzá kapcsolódó PIN kódot a következő MKB
fiókban szeretném átvenni (név, cím):

Az Igénylő személyi és azonosító adatai
Név:
Születési neve:
Születési ideje (év, hó, nap):
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Születési helye:
Anyja leánykori neve:
Személyazonosító okmány:
Típusa:

Száma:

Érvényességi ideje:
Állampolgársága:
Bejelentett állandó lakcíme:
Bejelentkezési idő lakcím kártya alapján:
Tartózkodási címe:
Levelezési címe:
Napközbeni elérhetőségének telefonszáma:
Mobil telefonszáma (országelőhívó/körzet, szám):
E-mail címe:
Iskolai végzettsége:

alapfokú

Családi állapota:

egyedülálló

középfokú
házas

felsőfokú

özvegy

elvált/külön él

élettárs

Eltartottak száma (fő):
Egy háztartásban élők száma (fő):
Internetes banki szolgáltatást használ?

igen

nem

Az Igénylő vagyoni helyzete
Személyes megtakarítások összege:
Lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdon viszonya:
saját tulajdon

társtulajdon

bérelt

egyéb

családtag tulajdona

bérelt

(önkormányzattól)

Lakóhelyéül szolgáló ingatlan becsült forgalmi értéke:
Az Ön által használt személygépkocsi tulajdoni viszonya:
saját tulajdon

lízing/hitel

munkahelyi tulajdon

egyéb

Az Ön által használt személygépkocsi becsült forgalmi értéke:
Az Ön életbiztosításának értéke:
Az Ön havi nettó jövedelme:
A háztartás havi jövedelme összesen:
A háztartás havi kiadásai összesen (az igénylő hiteltörlesztési nélkül):

Az Igénylő munkahelyi adatai
Munkáltató neve:
Munkáltató cégjegyzékszáma:
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete, vagy a vállalkozás indulásának időpontja, vagy nyugdíjba lépésének
dátuma:
Munkahelyi beosztása:

felsővezető

Munkaszerződés típusa:

határozott

középvezető

beosztott
-ig

határozatlan
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Munkáltató/vállalkozás jogi formája:
Bt, Önálló

Kft

Zrt, Nyrt

Költségvetési szerv

Egyéb

Az Igénylő egyéb bankkapcsolata
Számlavezetési információ:
Új

Nincs bankkapcsolat sehol

ügyfél

más

banknál

min.
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havi

számlavezetéssel
MKB számlavezetés éven belül

MKB számlavezetés éven túl

Fizetési könnyítés alatt áll-e az MKB Banknál, vagy más banknál?

igen

nem

Társkártya igénylő adatai
Név:
Születési név:
Születési ideje (év, hó, nap):
Születési helye:
Anyja leánykori neve:
Személyazonosító okmány:
Típusa:

Száma:

Érvényességi ideje:
Bejelentett állandó lakcíme:
Levelezési címe:
Bejelentkezési idő lakcím kártya alapján:
Napközbeni elérhetőségének telefonszáma:
Mobil telefonszáma (országelőhívó/körzet, szám):
E-mail címe:

Tudomásul veszem, hogy:
a)

A hitelképességi vizsgálat elvégzéséhez a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés, továbbá a Bank által a
jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződéshez kapcsolódó „a hitelkérelemhez benyújtandó, illetve
bemutatandó dokumentumok köre” dokumentumban felsorolt igazolások és dokumentumok megfelelő
kitöltése és hiánytalan benyújtása szükséges.

b)

Abban az esetben, ha nem, vagy nem hiánytalanul bocsátom a Bank rendelkezésére a hitelképesség
vizsgálatához szükséges adatokat, információkat és igazolásokat, úgy a jelen hitelkérelmem – ebből az
okból is - elutasításra kerülhet.

Kapcsolódó szolgáltatások igénylése
Igényelem a Bank MobilBANKár szolgáltatását.
Mobiltelefon száma Mobilbankár szolgáltatás nyújtásához:

4

Mobiltelefon száma Mobilbankár szolgáltatás nyújtásához Társkártyához:
Tudomásul veszem, hogy a MobilBANKár szolgáltatás nyújtása során a Bank SMS üzenetet küld ezen
mobiltelefon-számra a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés alapján kibocsátott valamennyi hitelkártya
használatáról, ide értve valamennyi végrehajtott készpénzfelvételi és vásárlási tranzakciót, mind a főkártya, mind
pedig a társkártya vonatkozásában.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy haladéktalanul értesítem a Bankot, ha a fenti mobiltelefonszám megváltozik
vagy elvész, megsemmisül, illetve a rendelkezésem alól bármilyen más módon kikerül az a mobil telefonkészülék,
amely a fenti mobiltelefonszámot használja. Tudomásul veszem, hogy az értesítési kötelezettség a
társkártyabirtokost is terheli, a társkártyához bejelentett mobiltelefonszám vonatkozásában.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy teljeskörűen betartom a Banknak a Bankszámlák vezetéséről, a
betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában a készpénz-helyettesítő fizetési
eszközökre és a MobilBANKár szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket, amelyek általános
szerződési feltételekként a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Tudomásul veszem, hogy a hitelkártya használatához a MobilBANKár szolgáltatás igénybe vétele és
használata kötelező.
Csak abban az esetben kérjük kitölteni ha még nem veszi igénybe a TeleBANKár szolgáltatást!
Igénylem a Bank TeleBANKár szolgáltatását.
Nem igénylem a Bank TeleBANKár szolgáltatását.

Kérem, hogy a TeleBANKár szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges azonosítót és a PIN kódot postai úton
küldje el részemre a Bank, a levelezési címemre.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az azonosító és a PIN kód őrzése és használata során, valamint a bejelentési
kötelezettség teljesítés körében betartom a Banknak a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a
kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökre és a
TeleBANKár szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket, amelyek általános szerződési
feltételekként a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Tudomásul veszem, hogy:
a)

A szolgáltatást átutalási limit nélkül nyújtja a Bank.

b)

A Bank a TeleBANKár szolgáltatás keretében a Bank és az Ügyfél közötti telefonbeszélgetéseket
hangszalagra rögzíti és azokat egy esetleges vita során bizonyítékként felhasználja.

Tudomásul veszem, hogy a TeleBANKár szolgáltatás igénylése nélkül a Bank által telefonon nyújtható, illetve
általam igénybe vehető szolgáltatások köre korlátozott, csak általános jellegű, banktitkot nem tartalmazó
információszolgáltatásra, a hitelkártya aktiválására és a jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettség
teljesítésére használható.
Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha még nem veszi igénybe a NetBANKár szolgáltatást!
Igénylem a Bank NetBANKár szolgáltatását.
Nem igénylem a Bank NetBANKár szolgáltatását.
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Tudomásul veszem, hogy a NetBANKár szolgáltatás használatához minden esetben felhasználó azonosító és
belépési jelszó használata, továbbá belépést jóváhagyó kód használata, illetve MKB Mobil alkalmazáson a
belépés elfogadása szükséges. Kérem, hogy a felhasználó azonosítót és az első belépési jelszót postai úton
küldje el részemre a Bank, a levelezési címemre.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a felhasználó azonosító és a jelszó, továbbá a belépést jóváhagyó kód. illetve
az MKB Mobil alkalmazás keretében kapott adatok őrzése és használata során, valamint a bejelentési
kötelezettség teljesítés körében betartom a Banknak a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a
kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökre és a
NetBANKár szolgáltatásra a meghatározott rendelkezéseket, amelyek általános szerződési feltételekként a jelen
Hitelkártya Igénylés és Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Tudomásul veszem, hogy:

1.

A NetBANKár szolgáltatás igénybe vételéhez a Bank a következő azonosító kódokat bocsátja az Ügyfél,
illetve a Felhasználó rendelkezésére:
a)

Ügyfelet/felhasználót azonosító kód (Azonosító)

b)

Belépési jelszó: legalább 8 karakter, amelyet a NetBANKár szolgáltatás első igénybe vételekor,
illetve a Bank által meghatározott időpontban, vagy időtartam elteltekor az Ügyfél, illetve a
Felhasználó köteles megváltoztatni.

c)

Belépést jóváhagyó kód, illetve MKB Mobil alkalmazáson a belépés elfogadása

d)

Aláíró jelszó, amely SMS-ben küldött aláírási kód vagy MKB Mobilalkalmazás használata esetén
jóváhagyás a Mobilalkalmazásban.

2.

Az 1 a)-d) pontban felsorolt azonosító kódok használata kötelező, hibás megadásuk az Ügyfél, illetve a
Felhasználó kockázata és felelőssége.

3.

A belépést az Ügyfél, illetve a Felhasználó az alábbi két mód valamelyikével hagyja jóvá, az Azonosító és
a Belépés jelszó megadását követően:
Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó igénybe veszi az MKB Mobilalkalmazást, és az alkalmazásban azt
állította be, hogy az alkalmazáson keresztül kéri az értesítéseket, akkor ebbe az alkalmazásba belépve a
jóváhagyás panelen a NetBANKár belépés kiválasztásával, kattintással. A belépés jóváhagyásáról minden
esetben értesítő üzenetet küld a Bank a mobiltelefonra.
Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó nem veszi igénybe az MKB Mobilalkalmazást, vagy az alkalmazásban
azt állította be, hogy SMS-ben kéri az értesítéseket, vagy bármely okból a Bank nem tud üzenetet küldeni
az alkalmazáson keresztül, akkor a Bank SMS-ben küldi el a Belépést jóváhagyó kódot, amelyet az
Ügyfél, illetve a Felhasználó ír be.
Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó egy adott böngészőben már jóváhagyta, illetve megadta a Belépést
jóváhagyó kódot, akkor ugyanezen a böngésző használata esetén a NetBANKár szolgáltatás igénybe
vételéhez nem szükséges a Belépést jóváhagyó kód. A böngésző előzményeinek törlése, vagy másik
számítógépről történő belépés, illetve más böngésző használata esetén ismételten szükséges a Belépést
jóváhagyó kód megadása, vagy az MKB Mobilalkalmazáson a jóváhagyása.
Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó igénybe veszi az MKB Mobilalkalmazást, akkor ebbe az alkalmazásba
belépve a jóváhagyás panelen a NetBANKár belépés kiválasztásával, kattintással hagyhatja jóvá vagy
utasíthatja el a megadott megbízása teljesítését. A jóváhagyásról minden esetben értesítő üzenetet küld a
Bank a mobiltelefonra.
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Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó nem veszi igénybe az MKB Mobilalkalmazást, akkor a Bank SMS-ben
küldi el az Aláíró jelszót, amelyet az Ügyfél, illetve a Felhasználó ír be és ezt követően hagyhatja jóvá a
megbízást.

4.

A Bank az általam a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésben megadott mobil hívószámra küldött SMSben egyszer használható SMS Aláíró jelszót küld, amelyet kizárólag az SMS küldésekor folyamatban levő
NetBANKár-szolgáltatás használata körében kell alkalmazni, aláírási jelszóként. Csak az SMS-ben küldött
azonosító jelszó használható és a Bank annak hibátlan megadása esetén azt az Ügyféltől származónak
tekinti. Az azonosító jelszó jogosulatlan használata az Ügyfél kockázata és felelőssége, a Bank kizárólag
az azonosító jelszót tartalmazó SMS küldéséért felelős.
Az SMS a Banktól származónak minősül, ha olvasható benne az „MKB NetBANKár” kifejezés és a
kondíciós listában meghatározott telefonszámok valamelyikéről érkezett.
Az előfizetői kártya (SIM-kártya) letiltását követően az Ügyfél köteles haladéktalanul megszüntetni a
NetBANKár SMS-aláírás szolgáltatást, amelynek késedelme vagy elmaradása esetén minden kár az
Ügyfelet terheli.
A Bank az SMS-t csak egyszer küldi el.
Az SMS-aláírás szolgáltatás igénybe vétele során az 5.1. pontban hivatkozott Üzletszabályzatnak a
MobilBANKár szolgáltatásról szóló rendelkezéseit alkalmazza a Bank, amelyeket megismertem és
magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

A Bank tölti ki!

Külső Értékesítési Partner neve:

azonosító száma:

Befogadó fiók neve:

költséghelyi kódja:

Honos fiók:

költséghelyi kódja:

Ügyintéző neve:

azonosító száma:

CIF ID (igénylő):
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NYILATKOZAT
1.

A Főkártyát igénylő (a továbbiakban: Ügyfél) igényli az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által
kibocsátott, a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésben meghatározott hitelkártya szolgáltatást és ezzel
kéri a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésben meghatározott típusú hitelkártya (a továbbiakban:
Hitelkártya) kibocsátását, továbbá igényli a MobilBANKár szolgáltatást a Jelen Hitelkártya Igénylés és
Szerződésben, annak elválaszthatatlan részét képező jelen Nyilatkozatban, valamint az MKB Bank Zrt-nek
a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatában
(a továbbiakban: Bankszámla Üzletszabályzat) és az MKB Bank Zrt-nek a hitelműveletek végzéséről
szóló üzletszabályzatában (a továbbiakban: Hitelezési Üzletszabályzat) meghatározott feltételekkel.

2.

Az Ügyfél jóváhagyólag elfogadja, hogy amennyiben a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés
megkötését megelőzően nem vette igénybe valamelyik szolgáltatást, akkor a Bank a MobilBANKár
szolgáltatás, a NetBANKár szolgáltatás, illetve a TeleBANKár szolgáltatás használatához szükséges
azonosítókat, jelszavakat, kódokat, stb. tartalmazó borítékokat az Ügyfél által jelen Hitelkártya Igénylés és
Szerződésben megadott levelezési címre postai úton küldi meg.

3.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügyfél-azonosításhoz kötött szolgáltatások kizárólag a megfelelő
azonosítók használatával vehetők igénybe, és a Bank az Ügyfél által ezen szolgáltatások igénybe
vételével adott megbízásokat csak akkor teljesíti, ha a megfelelő azonosítót a megbízás adásakor közli a
Bankkal.

4.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank fenntartja a jogot a hitelbírálat alapján a jelen Hitelkártya Igénylés
és Szerződésben foglalt hitelkérelem indoklás nélküli elutasítására, vagy a Hitelkártya eltérő hitelkerettel
történő kibocsátására, amelyről az Értesítésben tájékoztatja az Ügyfelet. Az Értesítést a Bank írásban,
papír alapon vagy tartós adathordozón küldi az Ügyfélnek és az Értesítés a jelen Hitelkártya Igénylés és
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

5.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy:
a.

részére a Hitelkártyát a Bank a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésben meghatározott módon
bocsátja

rendelkezésére,

a

Kondíciós

Listában

meghatározott

feltételekkel

a

díjazás

vonatkozásában.
b.

a Hitelkártya csak akkor használható, ha azt a Kártyabirtokos a Bank által meghatározott módon
folyamatos használatra alkalmassá teszi (aktiválja).

c.

a Hitelkártya használata során a jogosulatlan használat körében a Számlatulajdonos, illetve a
Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettség-szegése körébe tartozhat, ha:

■

a Hitelkártyát a Kártyabirtokos az átvételkor nem írta alá

■

Kártyabirtokos nem teljesítette, vagy nem megfelelően teljesítette a Hitelkártya aktiválásával
kapcsolatban a Bank által meghatározott kötelezettségeket;

■

Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos által el nem ismert kártyahasználatot PIN-kóddal
hajtották végre;

■

Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos megszegte a Hitelkártya, illetve a PIN-kód átvételére,
őrzésére, vagy használatára vonatkozó, a Bankszámla Üzletszabályzatban meghatározott,
vagy a Bank által más módon előírt szabályokat, ha utóbbiak betartását az Ügyfél vállalta;

■

késedelmesen tett eleget a Hitelkártya letiltására vonatkozó bejelentési kötelezettségének;

■

a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés megszűnésekor a Hitelkártyát nem szolgáltatja vissza
a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos;
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■

a 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.

6.

Az Ügyfél és a Bank megállapodnak, hogy a Bank jogosult a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés
hatálya alatt a hitelkamatot, a kamatfelárat, a költséget és a díjat egyoldalúan módosítani, a jelen
Hitelkártya Igénylés és Szerződésben meghatározott feltételekkel és módon.

7.

Az Ügyfél vállalja, hogy a mindenkor hatályos Biztosíték nélküli hiteltermékek magánszemélyek részére
Kondíciós Listában meghatározott kamatláb alapján számított kamatot megfizeti a jelen Hitelkártya
Igénylés és Szerződés alapján folyósított kölcsön összege után. Jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy
részletfizetési kötelezettség esetén a kölcsön éves kamatlába a változó mértékű referencia-kamatlábból
és fix kamatfelárból áll. Az irányadó referencia-kamatláb a 3 havi BUBOR, a referencia-kamatláb
futamideje 3 hónap. Az első Referencia-kamatláb Fordulónapig érvényes referencia-kamatláb a
Részletfizetési kötelezettség beállásának napjára érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző
második üzleti napon jegyzett) 3 havi BUBOR.
Ezt követően a referencia-kamatlábat a Bank a referencia-kamatláb futamidejének megfelelő Elszámolási
napokon (mint Referencia-kamatláb Fordulónapokon) igazítja az adott Referencia-kamatláb Fordulónapra
érvényes (azaz az érvényesség napját megelőző második üzleti napon jegyzett) referencia-kamatláb
mértékéhez. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a referencia-kamatláb jelen Hitelszerződésben írtak
szerinti módosulása nem minősül a Bank által végzett egyoldalú szerződésmódosításnak. A felár mértékét
a szerződéskötéskor hatályos kondíciós lista tartalmazza. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a
jelen hitelszerződésben alkalmazott BUBOR kamatláb változásáról a Bank az Ügyfelet a Bank honlapján
és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja.

8.

A Hitelkártya használatát biztosító hitel igénybe vétele körében Ügyfél az alábbi költségek és díjak
megfizetésére köteles, és azok megfizetését vállalja:
a.

Havi zárlati elszámolás díja: a hitelkártyával adott naptári hónapban végrehajtott valamennyi
tranzakció elszámolásának díja, amelyet a hónap utolsó napján kell megfizetni. Összegét a
Kondíciós Lista tartalmazza.

b.

Hiteltúllépési díj: a hitelkeret összegét meghaladóan végrehajtott tranzakciók díja, amelyet a hónap
utolsó napján kell megfizetni. Összegét a Kondíciós Lista tartalmazza.

c.

Késedelmi díj: A minimális törlesztési kötelezettség nem teljesítése esetén felszámított díj.
Összegét a Kondíciós Lista tartalmazza.

d.

Szerződésmódosítási díj: Szerződésmódosítás esetén kell megfizetni, a szerződésmódosítással
egyidejűleg. Összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

e.

A Hitelkártya, mint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és használata körében az
Ügyfél által fizetendő díjakat és költségeket a Kondíciós Lista tartalmazza.

9.

Az Ügyfelet elállási jog illeti meg, az alábbi feltételekkel:
a.

A jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon
belül az Ügyfél indokolás nélkül elállhat a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződéstől, ha a hitel
folyósítására még nem került sor. Ha a hitelt már folyósította a Bank, az Ügyfél felmondhatja a jelen
Hitelkártya Igénylést és Szerződést, a szerződéskötés napjától számított 14 (tizennégy) napon belül,
díjmentesen.

b.

Az Ügyfél az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a
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visszafizetés időpontjáig felszámítható, a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés alapján
megállapított hitelkamatot a Banknak visszafizetni.
10.

Az Ügyfél kijelenti, hogy
a.

a Hitelkártya kibocsátására és a használatának fedezetét biztosító hitelszámla megnyitására és
vezetésére

vonatkozó

valamennyi szerződéses

feltételt

ismeri, ide

értve

a

Bankszámla

Üzletszabályzatot, valamint a Hitelezési Üzletszabályzatot és a vonatkozó Kondíciós Listákat is, és
azok rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el;
b.

a PayPass típusú bankkártyára, annak használatára vonatkozó valamennyi szerződéses feltételt
ismeri - ide értve a Bankszámla Üzletszabályzatot, és a vonatkozó Kondíciós Lista rendelkezéseit is és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

11.

Törlesztési kötelezettség és visszafizetési kötelezettség teljesítése: Az Ügyfél kötelezettséget vállal
arra, hogy a költségek, díjak megfizetésen kívül szerződésszerűen teljesíti a jelen Hitelkártya Igénylés és
Szerződés alapján őt terhelő valamennyi fizetési kötelezettségét, ide értve a minimális törlesztési
kötelezettség teljesítését, a kamatfizetési kötelezettséget és a visszafizetési kötelezettséget is.

12.
12.1.

A Hitelkeret csökkentése és visszafizetési kötelezettség teljesítése
A Bank jogosult a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés hatályba lépését követően bármikor ellenőrizni
az Ügyfél jogi, pénzügyi, illetve vagyoni helyzetének változását, az Ügyfél kapcsolatát a Bankkal,
különös tekintettel az esetleges szerződésszegő magatartásra, a Bank számára adott jognyilatkozataira,
valamint arra, hogy az Ügyfél érdekkörébe tartozó lényeges körülmény nem veszélyezteti-e a Bank
követélésnek megtérülését.

12.2.

Abban az esetben, ha bármely ellenőrzéskor megállapítja, hogy a 12.1. pontban hivatkozott bármely
feltétel fennáll, a Bank jogosult csökkenteni a Hitelkeretet, illetve megszüntetni az Ügyfél számára a
jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés alapján biztosított Hitelkeret rendelkezésre tartását. A
csökkentett Hitelkeret, illetve a Hitelkeret rendelkezésre tartásának megszüntetése a 12.3., illetve a
12.4. pontban hivatkozott Értesítés kézhezvételét követő naptári hónap utolsó munkanapjától érvényes
és a Hitelkeret csökkentés, illetve a Hitelkeret rendelkezésre tartásának megszüntetése a csökkentést,
illetve a megszüntetést megelőzően a Hitelkártya-szerződés értelmében rendelkezésre álló Hitelkeret
módosításának minősül, amelyet az Ügyfél és a Bank a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés
aláírásával jóváhagyólag elfogad.

12.3.

A csökkentett Hitelkeret összegéről a Bank írásban, papír alapon vagy tartós adathordozón értesíti az
Ügyfelet, egyidejűleg felszólítva, hogy fizesse vissza a Bank számára az Ügyfél által a jelen Hitelkártya
Igénylés és Szerződés alapján igénybe vett kölcsön és a csökkentett Hitelkeret összege közötti
különbözetet. A visszafizetésre 30 (harminc) nap áll az Ügyfél rendelkezésére, amely időtartam az
Értesítés kézhezvételét követő hónap első napján kezdődik. A visszafizetést a Bank által az értesítésben
megjelölt számlára átutalással vagy készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. A visszafizetés határidejének
dátumát az értesítő tartalmazza.

12.4.

Abban az esetben, ha a 12.2. pontban hivatkozott Hitelkeret csökkentés következményeként a Hitelkeret
összege nem éri el a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés alapján az Ügyfél számára
kibocsátott Hitelkártyára vonatkozóan a kondíciós listában meghatározott minimális hitelkeretösszeget, a Bank erről írásban értesíti az Ügyfelet, egyidejűleg felszólítva a Hitelkártya-szerződés
alapján fennálló teljes tartozása megfizetésére. A teljes tartozás magában foglalja az Ügyfél által
igénybe vett kölcsönt, annak esedékes kamatát és valamennyi járulékot is. A fizetés teljesítésére 30
(harminc) nap áll az Ügyfél rendelkezésére, amely időtartam az értesítés kézhezvételét követő hónap
első napján kezdődik. A visszafizetés határidejének dátumát az értesítő tartalmazza.
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A visszafizetést a Hitel számlára átutalással vagy készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. A jelen
Hitelkártya Igénylés és Szerződés alapján kibocsátott Hitelkártya használata - ide értve a főkártya és a
társkártya használatát is – megszűnik a Hitelkeret rendelkezés tartásának megszűnése napján.
12.5.

Abban az esetben, ha a 12.1. pontban hivatkozott ellenőrzés következményeként a Bank
megszünteti az Ügyfél számára biztosított Hitelkeret rendelkezésre tartását, erről a Bank írásban
értesíti az Ügyfelet, egyidejűleg felszólítva a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés alapján fennálló
teljes tartozása megfizetésére. A teljes tartozás magában foglalja az Ügyfél által igénybe vett kölcsönt,
annak esedékes kamatát és valamennyi járulékot is. A fizetés teljesítésére 30 (harminc) nap áll az
Ügyfél rendelkezésére, amely időtartam az értesítés kézhezvételét követő hónap első napján kezdődik.
A visszafizetés határidejének dátumát az értesítő tartalmazza. A visszafizetést a Bank által az
értesítésben megjelölt számlára átutalással vagy készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. A jelen Hitelkártya
Igénylés és Szerződés alapján kibocsátott Hitelkártya használata - ide értve a főkártya és a társkártya
használatát is – megszűnik a Hitelkeret rendelkezés tartásának megszűnése napján.

12.6.

Ha az Ügyfél a 12.3. pontban, a 12.4. illetve a 12.5. pontban meghatározott fizetési kötelezettségét nem
teljesíti, vagy nem teljes összegben teljesíti, akkor a fizetésre rendelkezésére álló határidő elteltét követő
naptól részletfizetési kötelezettsége áll fenn, az alábbi feltételekkel:
a.

A részletfizetés időtartama a fizetendő összegtől függően:

■

0 – 200.000,- Ft közötti összeg esetén 3 (három) hónap

■

200.001,- Ft feletti összeg esetén 6 (hat) hónap

b.

A fizetendő kamat mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza.

c.

A kölcsön éves kamatlába a változó mértékű referencia-kamatlábból és fix kamatfelárból áll.

d.

A részletfizetéssel kapcsolatos díjak, jutalékok és költségek mértékét a Kondíciós Lista
tartalmazza.

e.

A részletfizetési kötelezettséget havonta, az Elszámolási napokon, azaz minden hónap 20-án,
kamatperiódusonként egyenlő összegű törlesztőrészletekben kell teljesíteni.

f.

A részletfizetési kötelezettség teljesítésének kezdő napja a 11.2. pontban, illetve a 11.4. pontban
meghatározott határidő elteltét követő 2. hónap Elszámolási napja.

g.

A Bank az Elszámolási napon a követelése összegével az Ügyfél bankszámláját megterheli.

h.

A részletfizetési kötelezettség összegéről, az első Kamatperiódusban érvényes kamat mértékéről,
valamint az ezek alapján megállapított havi törlesztőrészlet összegéről a Bank külön értesítő levelet
küld.

Üzleti nap: Üzleti napnak számít minden olyan nap, amelyen a Bank pénzügyi szolgáltatás nyújtása céljából
nyitva tart.
Elszámolási nap: Részletfizetési kötelezettség esetén a havi rendszeres fizetési kötelezettség (tőke, kamat)
teljesítésére meghatározott nap. Jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés tekintetében az Elszámolási nap
minden hónap 20-a, amennyiben e nap nem Üzleti napra esik, akkor az azt követő első Üzleti nap.
Referencia-kamatláb Fordulónapja: azon Elszámolási nap, amelyen az ügyleti kamat részét képező referenciakamatláb mértéke módosul.
BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, amely a BUBOR fixingeljárás szabályzatának megfelelően,
naponta kerül megállapításra. Az aktuális BUBOR-t - megállapítását követően - a Magyar Nemzeti Bank minden
üzleti napon az írott (Napi Gazdaság, Világgazdaság) és az elektronikus (Reuters BUBOR oldal) sajtó
rendelkezésére bocsátja.
12.7.

A visszafizetési kötelezettség teljesítését a 12. pontban, továbbá a 13. és a 14. pontban
meghatározott módon és feltételekkel, Ügyfél a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés aláírásával
kifejezetten elfogadja és vállalja.
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13.

A Bank azonnali hatályú felmondási joga
Amennyiben az Ügyfél a 8., illetve a 11. pontban meghatározott havi fizetési kötelezettségét bármely

13.1.

hónapban nem teljesíti, továbbá a Banknak a hitelműveletek végzéséről szóló Üzletszabályzatában
meghatározott feltételek esetén a Bank jogosult a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
A jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Ügyfél részére a jelen

13.2.

Hitelkártya Igénylés és Szerződés teljesítéseként folyósított és járulékai megfizetése, továbbá a 12. pont
alapján fennálló visszafizetési kötelezettsége egy összegben azonnal esedékessé válik, és a
megfizetésre vonatkozóan az Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal a jelen Hitelkártya Igénylés és
Szerződés aláírásával.
Az azonnali hatályú felmondás jogi következményei a felmondás kézbesítésének napján állnak be. A

13.3.

felmondás hatályát nem érintik a Bank által az Ügyfél részére küldött, az Ügyfél fizetési hátralékát
tartalmazó kimutatások és egyéb nyilatkozatok.
14.

Fizetési késedelem és jogkövetkezményei: Ha az Ügyfél a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés
alapján esedékessé vált bármely fizetési kötelezettség – ide értve a minimális törlesztési kötelezettséggel
érintett összeget és a 12. pont alapján esedékes összeget is -, kamatösszeget, illetve díjat, jutalékot,
költséget késedelmesen teljesíti, a meg nem fizetett összeg után, az esedékesség időpontjától a
teljesítésig az esedékesség időpontjában hatályos Kondíciós Lista szerinti késedelmi kamatot köteles
fizetni a Banknak.

15.

Az Ügyfél kijelenti, hogy
a)

a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésben foglalt valamennyi információ és adat a valóságnak
megfelel, továbbá, a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a hitelbírálat szempontjából
lényeges körülményt, vagy adatot nem hallgatott el, melyek befolyásolják a Hitelkérelem elbírálását,
illetve a Hitelkérelemből levonható következtetéseket, a Hitelkártya Igénylés és Szerződésben a
pénzügyi helyzete megítéléséhez szükséges adatokat tartalmazza,

b)

a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésben feltüntetetteken kívül nincs más fizetési kötelezettsége

c)

nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,

d)

tudomása szerint vagyonával szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem egyéb igény
érvényesítése nincs folyamatban, és a közeljövőben sem várható,

e)

nem tagja az MKB Bank Zrt. igazgatóságának, nem tagja az MKB Bank Zrt. felügyelő bizottságának,
az MKB Bank Zrt-nek nem ügyvezetője, nem könyvvizsgálója, és ezek egyikének sem közeli
hozzátartozója.

f)

munkahelyén felmondás alatt nem áll,

g)

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján
nyilvántartott adatait a Bankkal szemben nem tiltotta le és vállalja, hogy a jelen szerződés hatályának
fennállta alatt nem fogja letiltani.
16. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hitelkártya elkészítéséhez és átadásához, továbbá a PIN-kód
előállításához és kiadásához szükséges tevékenységeket a Bank javára az ANY Biztonsági Nyomda
Nyrt. (székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5., cégjegyzékszám: 01-10-042030) végzi.

17.

Az Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:
a)

a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésnek a Bank általi elfogadásával minden további
jogcselekmény (nyilatkozat, stb.) nélkül hitelkártya-szerződés jön létre az Ügyfél és a Bank között;

b)

a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésnek a Bank általi elutasítása (4. pont) esetén minden
további jogcselekmény nélkül megszűnik a jelen hitelkártya szerződés.
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Az Ügyfél kijelenti, hogy a kitöltött és általa és a Bank által aláírt Hitelkártya Igénylés és Szerződés egy
eredeti példányát átvette.

19.

Záró rendelkezések
A jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés mindennemű módosítása csak írásban érvényes.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket
tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak,
a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem) akkor is, ha a címzett
az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át
(az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen szerződés alapján minden kérelmet,
nyilatkozatot, egyéb közlést a szerződő felek egymás között írásban az alábbi címekre teljesítenek:
Bank levelezési címe: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci u.38.
Ügyfél levelezési címe: A jelen Hitelkártya igénylés és szerződésben az Ügyfél által megadott levelezési
cím.
A jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek között
létrejött bankszámla/Pénzügyi Szolgáltatási szerződésben, a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről
és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzat Általános rendelkezések című I. fejezetében,
továbbá a Záró rendelkezések című VIII. fejezetének 34. pontjában (Alkalmazandó jog és a jogviták
eldöntése) foglaltakat, valamint a Hitelműveletek végzéséről szóló üzletszabályzatában (továbbiakban:
Üzletszabályzat), a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésre vonatkozó jogszabályokban, valamint a
Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
Ügyfél kijelenti, hogy a Bank jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződésben hivatkozott mindkét
üzletszabályzatának tartalmát megismerte, az abban írtakat - különös tekintettel a Bankszámlák
vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzat VIII. fejezet 34.
pontjában (Alkalmazandó jog és a jogviták eldöntése), továbbá az 1. és 2. sz. melléklet, valamint a
Hitelműveletek végzéséről szóló üzletszabályzat 5.; 6.3.; 6.4.;7.; 8.; 8/A.; pontjában felsoroltakra kifejezetten elfogadja. A Felek kijelentik továbbá, hogy jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés aláírását
megelőzően megismerték a lakossági kölcsönszerződések egyes feltételeit tartalmazó Tájékoztatót, amely
a kondíciós lista részét képezi.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés fennállása alatt
hatályos üzletszabályzatok rendelkezései minden külön jogcselekmény nélkül kötelezőek a szerződő
felekre.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés bármely kikötése
érvénytelennek bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.
A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződő felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, így a
Bank a jelen okiratba foglalt Hitelkártya Igénylés és Szerződésekkel kapcsolatos nyilatkozatait és
kimutatásait is magyar nyelven készíti el és bocsátja a Felek rendelkezésére.
Jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
Jelen Hitelkártya Igénylés és Szerződést a szerződő felek annak átolvasása és közös értelmezése után,
mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírták az alulírott helyen és
napon.
Az Ügyfél jóváhagyólag elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket:
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J1. Az MKB Jótét hitelkártya a Bank által kibocsátott olyan hitelkártya, amelynek használatával a
Kártyabirtokos által megnevezett, a Bank által összeállított Támogatási listából kiválasztott szervezet
számára a Bank Támogatást nyújt, a támogatott szervezettel kötött támogatási szerződés alapján és
feltételei szerint.
J2. Az MKB Jótét hitelkártyához kapcsolódó Támogatás a Bank által a Jótét hitelkártya-program keretében
a szervezetek számára a szervezetek alapszabályában (alapító okiratában) meghatározott tevékenységük
végzéséhez nyújtott pénzbeli hozzájárulás, amelynek összegét az MKB Jótét hitelkártya használatával
végrehajtott, a Kondíciós lista magánszemélyek részére - Lakossági általános és speciális rendelkezések
L8 és a Kondíciós lista magánszemélyek részére - Biztosíték nélküli hiteltermékek L4 Kondíciós Listákban
meghatározott tranzakciók figyelembe vételével és az ott meghatározott feltételekkel számítja ki a Bank. A
feltételek magukban foglalják a Támogatás összegének kiszámítása során figyelembe vett tranzakciók
meghatározását és a kiszámítás során figyelmen kívül maradó terheléseket és jóváírásokat is.
J3. A támogatás átutalásának feltételei:


Az MKB Jótét hitelkártya birtokos teljesíti a Bank által a hitelkártya-szerződésben meghatározott
valamennyi feltételt,



nem áll fenn az MKB Jótét hitelkártya birtokosra vonatkozóan meghatározott, a Támogatás
teljesítését kizáró egyetlen feltétel sem és



teljesül a Bank és a Támogatott szervezet által kötött támogatási szerződésben meghatározott
valamennyi feltétel.

A jelen pontban hivatkozott feltételeket részletesen a Kondíciós lista magánszemélyek részére - Lakossági
általános és speciális rendelkezések L8 és a Kondíciós lista magánszemélyek részére - Biztosíték nélküli
hiteltermékek L4 Kondíciós Listák tartalmazzák.
J4. A Támogatási listát a Bank állítja össze, amelyet indoklási kötelezettség nélkül jogosult bármikor,
időbeli korlátozás nélkül módosítani, saját döntése alapján bővíteni, illetve szűkíteni.
J5. Ha a Támogatási listában felvett valamely szervezet támogatását a Bank bármely okból megszünteti,
akkor a Bank által a mindenkor hatályos Támogatási listában „Kijelölt támogatott szervezetként”
megnevezett szervezet számára utalja át a Bank a Támogatást mindaddig, amíg hatályba nem lép a
Támogatott szervezet megnevezésére vonatkozó ügyfél-nyilatkozat.
J6. A Támogatás összegét a Bank a Kondíciós lista magánszemélyek részére - Lakossági általános és
speciális rendelkezések L8 Kondíciós Listában meghatározott időpontban állapítja meg. A Támogatás
összegének megállapítása során a Bank IT (Informatikai) rendszereiben rögzített/nyilvántartott adatok az
irányadók, ide értve a tranzakciók típusát, a tranzakciók összegét és időpontját is. A Támogatás összegét
a Bank egész forintra kerekíti, a kerekítés általános szabályai szerint.
J7. A támogatás összegéről a Bank a hitelkártya számlakivonaton tájékoztatja az Ügyfelet.
J8. Az MKB Jótét hitelkártya jellemzői:
a)

Általános kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártya.

b)

A Támogatott szervezetet az Ügyfél nevezi meg, a Támogatási listából választva.

c)

Az MKB Jótét hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés megkötésekor
megnevezett Támogatott szervezet helyett az Ügyfél jogosult más Támogatott szervezetet
megnevezni, döntését írásban bejelentve a Banknak. A bejelentés megtételére bármikor jogosult
az Ügyfél, a bejelentést követő eljárás szabályait a Kondíciós listamagánszemélyek részére Lakossági általános és speciális rendelkezések L8 Kondíciós Lista tartalmazza.

14

THM
(a Bank tölti ki!)
A jelen kérelem Szerződő Felek általi aláírásának időpontjában, azaz a szerződés megkötésének napján
érvényes feltételek alapján, az igényelt kölcsön összegére számítva a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értéke:
A THM kiszámításánál figyelembe vett feltételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. A THM értéke nem tükrözi
a hitel kamatkockázatát
Kelt:

………………………………………

……………………………………

Hitelkártyaigénylő/Főkártyabirtokos/Adós

Társkártya birtokos

………………………………………
MKB Bank Zrt.

Tanú 1:

Tanú 2:

Név: ….…………………….………..……………

Név: ….…………………….………..……………

Cím: ….…………………….………..……………

Cím: ….…………………….………..……………

Szem. ig. szám: …………………………………

Szem. ig. szám: …………………………………

Aláírás: …………………….………..….…………

Aláírás: …………………….………..….………
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1. NYILATKOZAT CSOMAG

BIZTOSÍTOTTI NYILATKOZAT
AZ MKB BANK ZRT-VEL KÖTÖTT HITELKÁRTYA SZERZŐDÉSHEZ

Alulírott, hozzájárulok, hogy az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38. továbbiakban: Pénzintézet), mint
Szerződő és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a beolvadás útján megszűnt MKB Életbiztosító Zrt. jogutódja,
továbbiakban: Biztosító) között létrejött Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Biztosítottja legyek, mely biztosítás
kedvezményezettje hiteltartozásom erejéig a Pénzintézet.
Tudomásul veszem, hogy

■

személyemre, mint biztosítottra a Pénzintézet által kötött Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás alapján a
biztosítási fedezet addig áll fenn, amíg a Pénzintézet a Biztosító részére az esedékes díjat megfizeti.

■

a Biztosító kifizetése az egyes hiteltartozásaimra (tőke és járulékai) vonatkozóan – függetlenül a
hiteltartozás nagyságától – nem haladja meg szerződésenként a 10 millió forintot.

Adósként a jelen okirat aláírásával kifejezetten, és visszavonhatatlanul felhatalmazom a Pénzintézetet arra, hogy
a hitelszerződéssel és/vagy annak módosításával kapcsolatos összes dokumentumot (szerződést, annak
módosításait, továbbá a hitelszerződéssel összefüggő mindazon iratokat, melyek a Pénzintézet rendelkezésére
állnak), valamint a hitel fizetésére vonatkozó összes információt a Biztosító részére átadja, illetve megadja.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító az ilyen módon rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító az adatok feldolgozásával és nyilvántartásával a kiszervezett
tevékenységet végző társaságok www.cigpannonia.hu/jogi-nyilatkozat oldalon megtekinthető listájában szereplő
adatfeldolgozókat bízzon meg.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a halálom esetére járó szolgáltatás teljesítése érdekében a Biztosító képviselője
betekintsen az egészségemre vonatkozó valamennyi olyan orvosi dokumentációba, mely kapcsolatos a
Pénzintézet

által

megkötött

biztosítással.

Mindazokat

az

egészségügyi

intézményeket,

orvosokat,

gyógyszerészeket, természetgyógyászokat akik kezeltek, valamint a társadalombiztosítót a Pénzintézet által
megkötött biztosítással összefüggően az orvosi titoktartás alól felmentem a Biztosítóval szemben.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító a kárrendezéshez szükséges esetekben és mértékben biztosítási titoknak
minősülő adataimat átadja a következő tevékenységet végző megbízottjainak: szakértőnek, orvosnak,
felülvizsgálónak, fordítónak, adósság- és díjbehajtással megbízott vállalkozásnak és ügyvédjének.
Kijelentem, hogy a Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Ügyfél-tájékoztatóját megismertem és átvettem.
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NYILATKOZAT
A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ
ADATKEZELÉSRŐL
A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXII.
TÖRVÉNY (KHR-TV.) ALAPJÁN

Alulírott
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakcím:
Személyazonosító okmány:
Típusa:
Érvényességi ideje:
(a továbbiakban: Ügyfél)

Száma:

I. Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló Tájékoztatásról
A KHR-tv. 15. § (4) bekezdésére hivatkozva kijelentem, hogy az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.),
mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató)
a. a KHR törvény hatálya alá tartozó valamennyi szerződésem vonatkozásában teljesítette írásbeli tájékoztatási
kötelezettségét;
b. a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az engem megillető jogokról, a KHR által kezelt
adatok törvényben rögzített célhoz kötött felhasználásáról, valamint adataim szükségszerű, illetve lehetséges
átadásáról szóló írásbeli tájékoztatást a jelen Nyilatkozathoz csatolt szövegezésben a szerződés előkészítése
során átadta, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
II. Nyilatkozat a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. részére
A Referenciaadat-szolgáltató útján a Központi Hitelinformációs Rendszert (a továbbiakban: KHR) működtető
pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.) részére az alábbi nyilatkozatokat teszem
1.

Nyilatkozat referenciaadatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéről
A KHR tv. 5.§ (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR részére
továbbított és a KHR által kezelt, alábbi referenciaadataim:
a.
b.

személyazonosító adatok: név; születési név; születési idő; hely; anyja születési neve; személyi
igazolvány (útlevél)száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím;
az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a
szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a
szerződés összege; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme; a törlesztés
módja és gyakorisága; előtörlesztés ténye, ideje; az előtörlesztett összeg; fennálló tőketartozás összege
és pénzneme;

más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez:
hozzájárulok

nem járulok hozzá
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Tudomásul veszem, hogy ha nem járulok hozzá a felsorolt referencia-adataim KHR-ből történő átvételéhez, úgy a
KHR tartalmazza a fent felsorolt ügyfél azonosító adatokat, szerződési adatokat, valamint a hozzájárulás
megtagadásával kapcsolatban a nyilatkozat keltét (hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatait és
a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzést.
Tudomásul veszem, hogy jelen Nyilatkozat valamennyi, adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre
vonatkozik. Amennyiben ezen szerződések vonatkozásában a későbbiekben jelen Nyilatkozatomon írásban
változtatok, a hozzájárulást megadom vagy visszavonom, úgy minden adatszolgáltatás tárgyát képező
szerződésemre az időben később keletkezett írásbeli nyilatkozat lesz irányadó.
Tudomásul veszem, hogy a referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok
módosulása esetén is fennáll.
2.

Nyilatkozat a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott
hozzájárulásról
A KHR tv. 9. § (2) bekezdés alapján
kérem

nem kérem

hogy a Referenciaadat-szolgáltatónál lévő, adatszolgáltatás tárgyát képező szerződéseimmel kapcsolatosan a
KHR részére a szerződéskötést követően a KHR tv. 5.§ (2) bekezdése alapján átadott referenciaadataimat a
KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig
kezelje.
Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom esetén a jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kezdeményezett, a
szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulásomat a szerződéses jogviszony
megszűnéséig a Referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően pedig a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül, írásban bármikor visszavonhatom.
Melléklet: Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója
Kelt:

………………………………………
Hitelkártyaigénylő/Főkártyabirtokos/Adós

………………………………………
MKB Bank Zrt.
Tanú 1:

Tanú 2:

Név: ….…………………….………..……………

Név: ….…………………….………..……………

Cím: ….…………………….………..……………

Cím: ….…………………….………..……………

Szem. ig. szám: …………………………………

Szem. ig. szám: …………………………………

Aláírás: …………………….………..….…………

Aláírás: …………………….………..….………
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2. NYILATKOZAT CSOMAG

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
LAKOSSÁGI HITELEK KOCKÁZATAIVAL KAPCSOLATBAN

A forintban történő hitelfelvétel előre pontosan nem becsülhető kamat kockázat tudatos felvállalását jelenti a
hitel teljes, vagy adott esetben részleges futamidejére vonatkozóan. Erre tekintettel az Ügyfeleink által megkötni
kívánt hitelszerződéssel kapcsolatban az alábbi – a piaci viszonyok következményeként létező - kockázatokra
hívjuk fel a figyelmet:
A forint alapú hitel futamideje alatt kockázatot jelent a változó kamatozású hitelkonstrukciók esetében, hogy a
hitelre irányadó pénzpiaci kamatok változhatnak. Kedvezőtlen irányú kamatváltozás növelheti a törlesztő
részletek összegét.
A törlesztőrészlet ügyfél számára kedvezőtlen változása mellett további kockázatot jelent a fizetési
kötelezettséget viselő ügyfelek háztartási bevételeinek negatív irányú módosulása, melyet az alábbi tényezők
idézhetnek elő:

■
■
■
■
■
■
■
■

munkahely és jövedelem elvesztése (majd tartós munkanélküliség),
kedvezőtlen gazdasági időszakban a saját vállalkozás jövedelmezőségének csökkenése,
vagyon vagy egyéb megtakarítás (pl. részvény, ingatlan) értékének hirtelen csökkenése,
befektetések, megtakarítások elvárt hozama nem realizálható,
a fogyasztási jövedelemszintet meghaladó fogyasztói árnövekedés,
váratlan - vagy a hitelfelvételkor számításba nem vett - költségek megjelenése (pl. ház felújítása),
kereső tartós betegsége, halála,
természetbeni juttatások (pl. autó) megszűnése, akár az állás elvesztésével párhuzamosan.

ZÁRADÉK:
A fenti kockázatfeltáró nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, és a beadott hitel elbírálását, illetve a
hitelszerződés megkötését az abban foglaltak ismeretében, a piac által indukált esetleges kockázatok felelős
mérlegelésével kezdeményezem

NYILATKOZAT KÖZTEHER MEGFIZETÉSÉRŐL
Alulírott kijelentem az igazolt havi nettó jövedelmem 32/2014. (IX.10.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelő
megállapítása céljából, hogy a fenti Kölcsönkérelemben feltüntetett jövedelmem után az előírt közterhek
megfizetésre kerültek.
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NYILATKOZAT
NAGYKOCKÁZAT, ILLETVE ÜGYFÉLCSOPORT MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE)

Alulírott, mint a MKB Bank Zrt.-vel (1056 Budapest, Váci utca 38., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-040952, KSH száma: 10011922-6419-114-01, a továbbiakban Bank)
hitelfelvevői jogviszonyban álló/jogviszonyba lépő magányszemély az Európai Parlament és a Tanács
575/2013/EU Rendelete (2013. június 26.) (továbbiakban: CRR) nagykockázat-vállalásra vonatkozó IV. részében
foglaltak alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.
I.

Befektetések, részesedések, melyek ellenőrző kapcsolatot eredményeznek (CRR.4.cikk 1.39.(a)pont
értelmében)
Kijelentem, hogy az alábbi vállalkozóval (tényleges) tulajdonosi kapcsolatban állok:

1.

(törzsszám)

(törzsszám)

(név)

(név)

(cím)

(cím)

(a tulajdoni arány mértéke,
amennyiben meghaladja az 50%-ot)

2.

(a tulajdoni arány mértéke,
amennyiben meghaladja az 50%-ot)

Kijelentem, hogy az alábbi vállalkozóval közvetlenül és közvetetten többségi (végső) tulajdonosi
kapcsolatban állok:

3.

(törzsszám)

(törzsszám)

(név)

(név)

(cím)

(cím)

Kijelentem, hogy az alábbi vállalkozó felett meghatározó befolyással bírok (első szintű tulajdonos):

(törzsszám)

(törzsszám)
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II.

(név)

(név)

(cím)

(cím)

Ellenőrzési kapcsolatot
értelmében)
4.

nem

eredményező

ügyfélkapcsolatok

(CRR.4.cikk

1.39.(a)alpont

Az alábbi társaságnál, illetve magánszemélynél felmerülő pénzügyi – különösen finanszírozási
vagy visszafizetési - problémák esetén valószínűsíthető, hogy magam is finanszírozási vagy
visszafizetési nehézségekkel számolhatok.
(törzsszám, vagy

(törzsszám, vagy

magánszemély esetén adószám)

magánszemély esetén adószám)

(név)

(név)

(cím)

(cím)

(ügyfélkapcsolat típusa)

(ügyfélkapcsolat típusa)

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben jelen nyilatkozatomban foglaltakhoz képest bármely változás
következne be a Bankkal fennálló valamennyi hitelviszonyom lejártáig, azt a változás bekövetkezésétől számított
3 munkanapon belül a Banknak írásban bejelentem.
Fenti nyilatkozatomban foglaltakért teljes kártérítési felelősséget vállalok, beleértve a Bankkal szemben az adatok
késedelmes, hiányos, vagy valóságnak nem megfelelő közlése következtében a Magyar Nemzeti Bank által kirótt
bírságot, valamint az esetlegesen késedelmes, hiányos, vagy félrevezető adatközlés folytán a Bank
érdekkörében felmerült kár maradéktalan megtérítését is.
Jelen nyilatkozat aláírásával egyben hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Bank a Hpt. 164.§ (h) pontja alapján
külföldi pénzügyi intézmény számára egyes, rám vonatkozó adatokat továbbítson abban az esetben, ha a külföldi
pénzügyi intézménynél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei
minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam
rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal.
E nyilatkozatom megtétele a Bankkal kötött kölcsönszerződésemben vállalt tájékoztatási kötelezettség részét
képezi.

21

MAGYARÁZÓ RENDELKEZÉSEK

- Tulajdonosi kapcsolat:
a) A szavazatok 50%-át meghaladó közvetlen, vagy közvetett tulajdoni hányad alapján egyedül rendelkezik az
ügyfél, illetőleg más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja az
ügyfél (Közvetett tulajdonlás esetén feltüntetendő a tulajdonosi lánc is).
b) A társaság tulajdonosaként jogosult az ügyfél a társaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai
többségének megválasztására, vagy visszahívására.
- Meghatározó befolyás:
A tulajdonosokkal kötött szerződés, vagy az alapszabály rendelkezései alapján döntő irányítást, illetve ellenőrzést
gyakorol az ügyfél a tulajdoni hányadtól, szavazati aránytól és kinevezési és visszahívási jogosultságtól
függetlenül.
- Nagykockázat (CRR 392.cikk)
Egy intézmény kitettsége egy ügyféllel vagy az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szemben
akkor tekinthető nagykockázat-vállalásnak, ha értéke eléri vagy meghaladja a szavatoló tőke 10 %-át.
- Kapcsolatban álló ügyfelek csoportja (ügyfélcsoport) (CRR 4.cikk. 1.39)
A következők bármelyike:
a) két vagy több természetes vagy jogi személy, akik vagy amelyek – az ellenkező bizonyításáig – egyetlen
kockázati tényezőt képeznek, mivel egyikük közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll a másik vagy a többi;
b) két vagy több természetes vagy jogi személy, akik vagy amelyek között nincs az a) pontban leírt ellenőrzést
jelentő kapcsolat, mégis egyetlen kockázati tényezőnek tekintendők, mivel olyan keresztkapcsolatok állnak fenn
közöttük, amelyek alapján ha egyikük pénzügyi – különösen finanszírozási vagy visszafizetési – nehézségbe
ütközne, a másiknak vagy a többinek is valószínűleg finanszírozási vagy visszafizetési gondokkal kellene
megküzdenie;
- Ellenőrzés (CRR.4.cikk 1.37)
A 83/349/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott, adott esetben az 1606/2002/EK rendelet értelmében
az intézményre vonatkozó számviteli standardokkal kiegészített, az anyavállalat és a leányvállalat közötti
kapcsolat vagy egy természetes vagy jogi személy és egy vállalkozás közötti hasonló kapcsolat;
-Anyavállalat (Szmt. 3.§ (2) bekezdés 1. pont)
Az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (a továbbiakban: leányvállalat) közvetlenül vagy leányvállalatán
keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert az alábbi feltételek közül legalább eggyel
rendelkezik:
a) a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada
alapján egyedül rendelkezik; vagy
b)

más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül

birtokolja; vagy
c)

a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő

bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja; vagy
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d)

a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján –

függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást,
ellenőrzést gyakorol;
- Közvetett tulajdon (Hpt. 6.§ 66.)
Egy vállalkozás tulajdoni hányadának, vagy szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel vagy
szavazati joggal rendelkező más vállalkozás (a 3. melléklet alkalmazásában: köztes vállalkozás) tulajdoni
hányadán vagy szavazati jogán keresztül történő birtoklása vagy gyakorlása;
A közvetett tulajdon arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal rendelkezőnek a köztes vállalkozásban
fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban
fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló
szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.
Természetes személy esetében a természetes személynek a közeli hozzátartozóival együtt birtokolt, illetve
gyakorolt tulajdoni vagy szavazati hányadokat egybe kell számítani.
A szavazati jogot a tulajdoni hányaddal azonos módon kell számításba venni.
- Vállalkozó (Szmt. 3. § (1) bekezdés 2. pont)
Minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából
üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási
tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítót is,
továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, az európai
gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdőbirtokossági
társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,a kezelt vagyon, amennyiben nem tartozik az
Szmt. (1) bekezdés 3. és 4. pontban felsoroltak közé;
-Vezető tisztségviselő (Ptk. 3:21§)
(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy
az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület
jogosult.
(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.
(3) A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy
létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi
személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a
kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.
- Közeli hozzátartozó (Ptk. 8:1§ (1) 1.pont)
A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
A fentiekben hivatkozott jogszabályok teljes megnevezése:
-Hpt.: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
-Szmt.: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
-Ptk.: A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény
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NYILATKOZAT
A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII TÖRVÉNY 57. §-NAK MEGFELELŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS MEGTÖRTÉNTÉRŐL
FEDEZETLEN HITELIGÉNYLÉS ESETÉN

Alulírott
Hiteligénylő neve:
Hiteligénylő telefonszáma:
Hiteligénylő email címe*:
kijelentem/kijelentjük, hogy az alulírott napon az általam benyújtani tervezett hiteligényléssel kapcsolatban az
MKB Bank Zrt-től az alábbiakról kaptam/kaptunk felvilágosítást:

■ Felvilágosítás az általam megjelölt hitelcél és hitelösszeg alapján a Bank által kínált hiteltermék(ek)
legfontosabb jellemzőiről.

■ A hitelekről szóló általános tájékoztatás mellett – az általam megjelölt hitelcél megvalósítása érdekében, a

■
■
■

■
■
■

■

bankfiókban a rendelkezésemre bocsátott tájékoztató mappa áttanulmányozását követően - az egyéni
körülményeimet is figyelembe vevő terméklehetőségekről, továbbá nem keretjellegű hitelek esetén azok
törlesztőrészleteiről, törlesztőrészlet kalkulációk formájában.
A hitelfelvétel pénzügyi helyzetemre gyakorolt hatásáról.
A fizetés elmulasztásának következményeiről, különösen a késedelmi kamatról, hitel felmondásról.
Az általam megjelölt hitelcél megvalósítása szempontjából igényelhető hiteltermékekre vonatkozó
összehasonlító tájékoztatást megkaptam és a táblázat(oka)t - amely tartalmazza a törlesztőrészlet (pl. kamat,
árfolyamváltozás) növekedésének számomra kedvezőtlen irányú változásának példákon keresztüli
bemutatását - átvettem.
A reprezentatív példákat – amelyek bemutatják, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaimhoz,
illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelentenek, illetve hogy milyen további
kockázatokkal kell számolnom – átvettem.
A hiteligénylés, a hitelnyújtás és a törlesztés körében a Bank által használt fogalmakra vonatkozó fogalomtár
elérhetőségeiről.
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 10. §-ában meghatározott
kötelezettségeit teljesítve a Bank – a megalapozott döntés érdekében – megismertette velem a KHR-ből átvett
adatokat és abból a hitelképességemre vonatkozóan megállapítható következtetéseit, valamint figyelmeztetett
a hitelfelvétel kockázataira.
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014 (IX.10.) MNB
rendelet főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó
jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, ingatlanra alapított
jelzálogjog fedezete mellett nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.

Továbbá felhívták a figyelmemet arra, hogy
■ a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztó védelmi honlapján hiteldöntés meghozatalát segítő termékleírások,
összehasonlítást segítő alkalmazások (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) találhatók
(elérési linkek**);
■ a nem termékbe épített életbiztosítás megkötése esetén szabadon választhatom meg a számomra
legmegfelelőbb biztosító társaságot;
■ a hitelszerződés megkötésében közreműködők a Bank által a későbbiekben esetlegesen kezdeményezett
követelésvásárlásban vagy a végrehajtásban vásárlóként nem vehetnek részt.
■ a kondíciós feltételek, árazási információk tájékoztató jellegűek, a konkrét kondíciókat (kamat), feltételeket
pozitív hitelbírálatot követően határozza meg a Bank.
A tájékoztatás során az alábbi dokumentumokat
vettem át
kértem az általam megadott e-mail címre megküldeni:
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Szöveges termékösszehasonlító táblázatok
Kiválasztott termékre vonatkozó Ügyféltájékoztató
MNB KHR tájékoztató
KHR nyilatkozat (igénylés és szerződés része)
KHR lekérdezés eredménye
Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata
Személyes tájékoztatás
Reprezentatív példák
Ügyfélcsoport nyilatkozat magánszemélyek számára (igénylés és szerződés része)
L4 Lakossági biztosítékok nélküli hitelek Kondíciós Lista
L8 Lakossági általános és speciális rendelkezések Kondíciós Lista
Üzletszabályzat a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról
Üzletszabályzat a hitelműveletek végzéséről
Miles&More MKB hitelkártya termékre vonatkozó igénylés és szerződés
A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által közzétett, a túlzott
eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztató
Kijelentem, hogy a fent megjelölt e-mail címet abból a célból adtam meg az MKB Bank Zrt részére, hogy az
ügyféltájékoztatás keretében a jelen nyilatkozatban felsorolt tájékoztató dokumentumokat részemre elektronikus
úton megküldje.
Kijelentem, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII törvény 5-7. §-ban szabályozott tömör,
informatív felvilágosítást – számomra érthető, áttekinthető módon – megkaptam, melynek alapján fel tudom
mérni, hogy az igénybe venni tervezett hitel megfelel az igényeimnek és a pénzügyi teljesítőképességemnek.

……………………………………

……………………………………

Hitelkártyaigénylő/Főkártyabirtokos/Adós

Társkártya birtokos

………………………………………
MKB Bank Zrt.
Tanú 1:

Tanú 2:

Név: ….…………………….………..……………

Név: ….…………………….………..……………

Cím: ….…………………….………..……………

Cím: ….…………………….………..……………

Szem. ig. szám: …………………………………

Szem. ig. szám: …………………………………

Aláírás: …………………….………..….…………

Aláírás: …………………….………..….………

* Megadása abban az esetben szükséges, amennyiben az Ügyféltájékoztató anyag átadását email címre történő megküldéssel kéri
** Elérési linkek:
http://www.mnb.hu/
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/hitelek/korultekinto_hitelfelvetel
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/hitelek/hiteltipusok/jelzaloghitelek.html
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/hitelek/hiteltipusok/fogyasztasi_hitelek.html
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/hksz
https://apps.mnb.hu/hitkalk/DCCInput.aspx
*** Abban az esetben, ha az Ügyfél már a korábbi tájékoztatás során megkapta az összes vonatkozó dokumentumot, csak azokat kell bejelölni a
felsorolásban, amelyek ismét átadásra kerülnek.
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BIZTOSÍTOTTI NYILATKOZAT
az MKB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó csoportos
utasbiztosításról

Alulírott,
Ügyfél neve:
Ügyfél születési neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja neve:

1.

Kérem és hozzájárulok, hogy személyemre, mint Ügyfélre és Főkártyabirtokosra, mint Biztosítottra, vagy
az általam megnevezett Társkártyabirtokosra, mint Biztosítottra vonatkozóan hatályossá váljék az MKB
Bank Zrt. (1054 Budapest, Váci utca 38, a továbbiakban: Bank) és az Allianz Hungária Zrt. (1087
Budapest, Könyves Kálmán krt.48-52., a továbbiakban: Biztosító) között létrejött, külföldi utazásra szóló
csoportos biztosítási szerződés (a továbbiakban: Biztosítási Szerződés), a jelen Nyilatkozatban rögzített
feltételekkel.

2.

Hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy a Bank a Biztosító részére a Biztosítási Szerződés hatályának
személyemre/személyünkre történő kiterjesztése, illetve a biztosítási szolgáltatás igénybe vétele céljából
jelen nyilatkozatban megadott, személyemre/személyünkre vonatkozó, banktitoknak és személyes
adatnak minősülő adataimat/adatainkat átadja.
Hozzájárulok és tudomásul veszem továbbá, hogy a Biztosító a jelen Nyilatkozat aláírását követően a
kárrendezéshez szükséges esetekben és mértékben biztosítási titoknak minősülő adataimat/adatainkat
átadja a következő tevékenységet végző megbízottjainak: segítségnyújtó partnerének, a Mondial
Assistance Groupnak, megbízott szakértőnek, megbízott orvosnak, megbízott felülvizsgálónak, megbízott
fordítónak, adósság- és díjbehajtással megbízott vállalkozásnak és megbízott ügyvédjének.

3.

A Biztosított (Kártyabirtokos) adatai:
Biztosított (Főkártya birtokos) adatai:
Kártya típusa:
Biztosított neve:
Biztosított születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Biztosított (Társkártya birtokos) adatai:
Kártya típusa:
Biztosított neve:
Biztosított születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:

Bejelentkezési idő lakcím kártya alapján:
Napközbeni elérhetőségének telefonszáma:
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Mobil telefonszáma (országelőhívó/körzet, szám):
E-mail címe:

4.

A Főkártya birtokos részére igényelt biztosítás típusa:
Európa csomag
Prémium csomag
A Társkártya birtokos részére igényelt biztosítás típusa:
Európa csomag
Prémium csomag

5.

A jelen Nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a jelen Nyilatkozat aláírása előtt a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelő tájékoztatást
megkaptam, a Biztosítási Szerződés részét képező Biztosítási Feltételeket megismertem, elfogadom,
valamint Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek egy példányát átvettem.

6.

Jóváhagyólag tudomásul veszem és jelen nyilatkozatommal kifejezetten elfogadom, hogy a csoportos
biztosítás alapján kizárólag abban az esetben vagyok jogosult biztosításra, ha a biztosítási esemény
bekövetkezésekor a jelen Nyilatkozatban megjelölt érvényes bankkártyával rendelkezem. A bankkártya
érvényességét a Biztosító jogosult vizsgálni. A bankkártya érvényességének bizonyítása engem terhel.

7.

Számlatulajdonosként felhatalmazom az MKB Bank Zrt-t, hogy a nála vezetett, a jelen Nyilatkozatban
megjelölt bankkártya használatának fedezetét biztosító bankszámlámat megterhelje a biztosítási díj
esedékes összegével.
Jóváhagyólag elfogadom, hogy a biztosítási díj összegét, a fizetés módját, feltételeit, ide értve az
esedékességet is a Bank mindenkor hatályos Kondíciós Listái tartalmazzák.

8.

Tudomásul veszem, hogy a biztosítás típusát az arra vonatkozó, a Bankkal kötött szerződés hatályban
léte alatt a Bankhoz intézett és a Bank által elfogadott írásbeli nyilatkozattal módosíthatom, az abban
foglaltak szerint, az alábbi feltételekkel:
a.
b.
c.
d.

ha az Európa csomag mellett Prémium csomagot kívánok igénybe venni, a módosítás bármikor
igényelhető;
ha az Európa Csomag igénybevételét meg kívánom szüntetni, arra a jelen Nyilatkozat 9. pontjában
foglalt rendelkezések az irányadók;
ha a Prémium Csomaggal kiegészített Európa csomag igénybe vételét meg kívánom szüntetni, arra
a jelen Nyilatkozat 9. pontjában foglalt rendelkezések az irányadók;
ha a Prémium Csomag igénybe vételét meg kívánom szüntetni, arra a jelen Nyilatkozat 9. pontjában
foglalt rendelkezések az irányadók.

9.

Tudomásul veszem, hogy a jelen Nyilatkozatnak a Bank általi elfogadásával létrejön a csoportos
biztosítási szerződés, amelyet kizárólag írásban, a kockázatviselés fordulónapjára mondhatok fel, legalább
30 nappal a kockázatviselés fordulónapját megelőzően. A felmondás érvényességének és hatályba
lépésének feltétele annak a Bank általi kézhezvétele. A kockázatviselés fordulónapja minden évben az a
nap, amelyen az adott biztosítási csomag kockázatviselése megkezdődött. Kivételt képez az az eset, ha a
biztosítást távértékesítés keretében igényeltem a Banktól, mert ebben az esetben a biztosítási szerződés
megkötésétől számított 14 (tizennégy) napig jogosult vagyok azonnali hatállyal felmondani a csoportos
biztosítási szerződést, a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
szóló 2005. évi XXV. törvény rendelkezéseivel összhangban és feltételei szerint.

10.

Tudomásul veszem, hogy:
a) a biztosítással kapcsolatos mindent bejelentést – ide értve a káreseményre vonatkozó bejelentést is - a
Biztosítónál kell megtenni, a Biztosító által meghatározott módon;
b) a kárrendezés kizárólag a Biztosító kötelezettsége.
c) a biztosítással, a bejelentéssel, illetve a káreseménnyel kapcsolatos minden panasz kezelése a
Biztosító kötelezettsége.

11.

Tudomásul veszem, hogy a jelen Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az MKB Bank Zrt-nek a
bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzata
rendelkezéseit és a Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére/
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Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések szabályait kell alkalmazni,
amelyek a jelen Nyilatkozat, mint szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
12.

Tudomásul veszem, hogy a jelen Nyilatkozattal igényelt biztosítás akkor lép hatályba, ha a jelen
Nyilatkozatban megjelölt hitelkártya igénylésemet a Bank elfogadta, és a hitelkártyát kibocsátja.

13.

Tudomásul veszem, hogy a Bank az igényelt biztosítás(ok) kockázatviselésének kezdetéről a
Főkártyabirtokost levélben tájékoztatja.

MKB Bank Zrt. nyilatkozata:
A jelen nyilatkozatot átvettem.

Kelt:

………………………………………
Hitelkártyaigénylő/Főkártyabirtokos/Adós

………………………………………
MKB Bank Zrt.

Tanú 1:

Tanú 2:

Név: ….…………………….………..……………

Név: ….…………………….………..……………

Cím: ….…………………….………..……………

Cím: ….…………………….………..……………

Szem. ig. szám: …………………………………

Szem. ig. szám: …………………………………

Aláírás: …………………….………..….…………

Aláírás: …………………….………..….………
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A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ, ILLETVE BEMUTATANDÓ
DOKUMENTUMOK KÖRE

ELLENŐRIZVE

érvényes személyazonosító okmány, amely
magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy esetén
 személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az
érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza)
 vagy új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy esetén
 EU állampolgárok minden elismert azonosító okmánya
 vagy fényképes azonosító okmány (útlevél, magyarországi tartózkodásra jogosító
személyi azonosító igazolvány vagy érvényes tartózkodási engedély) és a
magyarországi tartózkodási hely megadása, igazolása dokumentummal



magyar adóigazolvány

A hiteligénylő jövedelmi helyzetének igazolásához:







3 havi az átutalási megbízás jogcíméből megállapítható munkabér jóváírást
tartalmazó bankszámlakivonat;
Nem azonosítható jogcímű munkabér esetén a 3 havi bankszámlakivonat mellett
30 napnál nem régebbi Munkáltatói jövedelemigazolás;
Bankszámlával nem rendelkező igénylő, illetve nem bankszámlára érkező
munkabér esetén bankszámlakivonat helyett 12 hónapnál nem régebbi NAV
jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességet igazoló
NAV igazolás;
Nyugdíjasok esetében az ellátás jóváírását tartalmazó 3 havi bankszámlakivonat
és az ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG értesítő levél; nem
bankszámlára történő utalás esetén bankszámlakivonat helyett 3 havi
nyugdíjszelvény és az ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított
igazolás, vagy éves NYUFIG értesítő levél;

MEGJEGYZÉS:
A BANK A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKTÓL EGYEDILEG ELTÉRHET.

$$SEAL$$1
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