Termékösszehasonlító táblázat - Hitelkártyákra
Érvényes: 2016. július 1-től
Termék neve
Termék célja

Igénybevevők
köre

Termék leírása

Hitelkártya

EasyCard Hitelkártya

Egészség Plusz Hitelkártya

Jótét Hitelkártya

Magáncélú, szabadfelhasználásra nyújtott termék.
Rendelkezik:
• érvényes személyazonosító okmánnyal;
• állandó magyarországi lakcímmel, nem magyar állampolgárok esetében magyarországi
tartózkodási hellyel;
• magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal;
• legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal;
• MC Standard termékek esetében minimum 80.000 forint havi nettó jövedelem (vagy ennek megfelelő összegű deviza) havi nettó jövedelem
• MC Gold termékek esetében minimum 200.000 forint havi nettó jövedelem (vagy ennek megfelelő összegű deviza) havi nettó jövedelem (deviza jövedelem esetén az átváltás a kérelem benyújtásakor érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyamon
történik)
• Bankszámlára érkező jövedelem esetén 3 havi bankszámlakivonat benyújtása szükséges (arról a bankszámláról, ahová a jövedelem érkezik).
Amennyiben a jövedelem nem bankszámlára érkezik, munkáltatói igazolás, és 12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás
és 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességet igazoló NAV igazolás benyújtása szükséges.
• 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 értesítőlevél.
• telefonos elérhetőséggel.
Továbbá
• olyan magánszemély aki a 18. életévet betöltötte
• nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív listájában (KHR, korábban BAR), vagy szerepel, de a tartozás a hitelkérelem benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett;
• hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez más bank részéről
• Egyéni vállalkozó, illetve betéti társaság beltagja, akkor a vállalkozónak, illetve a betéti társaságnak nincs köztartozása.
• egyéb, termékekhez kapcsolódó speciális feltételek, melyeket az egyes termékek ügyféltájékoztató dokumentuma tartalmaz.
Hiteligénylését megelőzően az Ügyfélnek mérlegelnie szükséges háztartása teherviselő képességét, amelynek felméréséhez a Bank minden esetben elvégzi az Ügyfél, illetve háztartása pénzügyi teljesítőképességének vizsgálatát.
A hitelkártyákkal mind belföldön, mind külföldön a
Az MKB EasyCard hitelkártyákkal mind belföldön, mind
Az MKB Egészség Plusz hitelkártyákkal mind belföldön, mind külföldön Az MKB Jótét hitelkártyákkal mind belföldön, mind külföldön a
következő tranzakciók bonyolíthatók a hitelkeret 100%-áig: külföldön a következő tranazkciók bonyolíthatók a hitelkeret a következő tranazkciók bonyolíthatók a hitelkeret 100%-áig:
következő tranazkciók bonyolíthatók a hitelkeret 100%-áig:
• vásárlások,
100%-áig:
• vásárlások,
• vásárlások,
• készpénzfelvételek ATM-ből és bankfiókban
• vásárlások,
• készpénzfelvételek ATM-ből és bankfiókban,
• készpénzfelvételek ATM-ből és bankfiókban,
• bármely közüzemi szolgáltatóra megadott csoportos
• készpénzfelvételek ATM-ből és bankfiókban,
• bármely közüzemi szolgáltatóra megadott csoportos
• bármely közüzemi szolgáltatóra megadott csoportos
beszedési megbízások.
• bármely közüzemi szolgáltatóra megadott csoportos
beszedési megbízások.
beszedési megbízások.
beszedési megbízások.
Biztosítás
Biztosítás
• Gold hitelkártyája mellé díjmentes kiemelt
Biztosítás
• Eegészség Plusz hitelkártyájához opcionálisan - díjfizetés ellenében
Biztosítás
utazási (baleset-, betegség- és poggyász-) biztosítás tartozik • EasyCard Gold hitelkártyája mellé díjmentes kiemelt
igényelhet külföldi utazási (baleset-, betegségés
• Jótét hitelkártyájához opcionálisan - díjfizetés ellenében igényelhet
• Standard hitelkártyájához díjmentes külföldi utazási
utazási (baleset-, betegség- és poggyász-) biztosítás tartozik poggyász-) biztosítás köthető
külföldi utazási (baleset-, betegségés
(baleset-, betegségés poggyász-) biztosítás tartozik
• EasyCard hitelkártyájához opcionálisan - díjfizetés
poggyász-) biztosítás köthető
ellenében igényelhet külföldi utazási (baleset-, betegségés
Pénzvisszatérítés
MKB hitelkártyák
poggyász-) biztosítást
Az Ügyfél a hitelkártyával végrehajtott tranzakciók után a kondíciós
Pénzvisszatérítés
• MKB MasterCard Standard
listákban szereplő feltételek mellett pénzvisszatérítésben részesülhet,
Az Ügyfél a hitelkártyával végrehajtott tranzakciók után a kondíciós
• MKB MasterCard Gold
Pénzvisszatérítés
amelyek összegét a Bank az Ügyfél MKB Egészségpénztári számláján ír listákban szereplő feltételek mellett pénzvisszatérítésben részesülhet,
Az Ügyfél a hitelkártyával végrehajtott tranzakciók után a
jóvá
amelyek összegét a Bank az Ügyfél által kiválasztott jótét szervezet
Co-branded hitelkártyák
kondíciós listákban szereplő feltételek mellett
számláján írja jóvá
• Miles & More MKB MasterCard Standard
pénzvisszatérítésben részesülhet
MKB hitelkártyák
• Miles & More MKB MasterCard Standard PayPass
• MKB Egyézség Plusz (PayPass)
MKB hitelkártyák
• Miles & More MKBMasterCard Gold
MKB hitelkártyák
• MKB Jótét (PayPass)
• Miles & More MKBMasterCard Gold PayPass
• MKB EasyCard (PayPass)
• MKB-T-Mobile MasterCard Standard
• MKB EasyCard Gold (PayPass)
• MKB-T-Mobile MasterCard Standard PayPass
• MKB-T-Mobile MasterCard Gold
• MKB-T-Mobile MasterCard Gold PayPass

HUF

Hitel devizaneme
MKB MASTERCARD STANDARD típusú hitelkártyák:
min. 200.000 Ft, max. 1.000.000 Ft

Hitelösszeg

MKB MASTERCARD GOLD típusú hitelkártyák:
min. 300.000 Ft, max. 2.000.000 Ft
A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó ügyfélminősítés eredménye is.
A Bank minden esetben megvizsgálja az Ügyfél, illetve háztartása jövedelmi helyzetét, hitelképességét illetve hitelezhetőségét, figyelembe véve az összes, bármely hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozást, és ennek alapján hitelezhetőségi limitet állapít meg.

Termékösszehasonlító táblázat - Hitelkártyákra
Érvényes: 2016. július 1-től
Termék neve

Hitelkártya

EasyCard Hitelkártya

Egészség Plusz Hitelkártya

Jótét Hitelkártya

Határozatlan időre szól.
A hitelkártya érvényességi ideje 3 év, 3 évente megújul a fizetési feltételek teljesítése esetén.

Futamidő
Kamatperiódus

Nincs
Rendelkezésre tartási időszak: nem értelmezett.

Rendelkezésre
tartási időszak/
Türelmi idő

Türelmi időszak:
15 naptári nap (hó végi zárlati elszámolás napját követő naptól számolva).
A zárlati elszámolásban közzétett minimális törlesztési kötelezettségnek ebben az időszakban kell eleget tenni.

Kötelező
biztosítékok,
fedezetek
Folyósítás/
Keretnyitás
devizaneme

Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás

HUF
A türelmi időszak alatt a korábbi elszámolási periódusokban keletkezett valamennyi tranzakció alapján fennálló hiteltartozásra vonatkozik a minimális törlesztési kötelezettség.

Törlesztési mód/
Amennyiben a türelmi időn belül az elszámoláskor fennálló teljes tartozás
kamat megfizetése
• megfizetésre kerül, az előző hónapban végrehajtott vásárlási tranzakciók, illetve a csoportos beszedési megbízás után hitelkamat nem kerül felszámításra (kamatmentes időszak),
• nem kerül törlesztésre a bank az addig előjegyzett hitelkamatot teljes egészében kiszámlázza a tranzakció keletkezésének dátumáig visszamenőlegesen (a türelmi időn belül visszafizetett tartozásra is).

Részletfizetés

Az egyes ügyletek kockázati megítélésében bekövetkezett negatív változás esetén a Bank jogosult a folyószámla-hitel, vagy a hitelkártya keretcsökkentésére. Az új hitelkeret fölötti kihasznált összeget, valamint annak járulékait a hitelkeret csökkentését követően Önnek
vissza kell fizetnie a Bank részére. Amennyiben a folyószámla-hitel, vagy hitelkártya keretcsökkentése, vagy felmondása miatt a kihasznált és az új csökkentett keret közötti összeget, vagy a lejárt tartozást Ön nem tudja egyösszegben visszafizetni, lehetőség van ennek
• 200.000,- Ft összeg alatt 3 havi
• 200.000,- Ft összeg felett 6 havi
egyenlő összegű részletekben történő visszafizetésére. A részletfizetés kondícióit a Kondíciós lista tartalmazza.

Törlesztés
devizaneme

Díjak,
jutalékok,
költségek

HUF
Kamat
Keretnyitásig felmerülő:
Éves kártya díj
Kártyahasználat során felmerülő:
Készpénzfelvétel díja
Zárlati elszámolás havi díja
Egyéb igények jelentkezése esetén felmerülő:
Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás díja
Hitelkártya szerződésmódosítási díj
Hiteltúllépési díj
Késedelmi díj
Behajtási díj
Behajtási díj
Ügyféltájékoztató - MKB MasterCard Hitelkártyák

Tájékoztató
dokumentumok

Ügyféltájékoztató - MKB EasyCard hitelkártyák

Ügyféltájékoztató - MKB Egészség Plusz hitelkártyák

Ügyféltájékoztató- Miles & More MKB hitelkártyák
Ügyféltájékoztató- MKB T-Mobile hitelkártyák
Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata
Fogalomtár

Ügyféltájékoztató - MKB Jótét hitelkártya

