Igénylés és Visszaigazolás
TeleBANKár
szolgáltatás
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o
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1.

igényléséről
módosításáról 2

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél adatai:

Név/Cégnév:
Lakcím/Székhely:
Bankszámlaszám:

2.

A szolgáltatást felhasználóként igénybe vevő adatai

A TeleBANKár szolgáltatást csak olyan meghatalmazott(ak) veheti(k) igénybe, akiket az adott számlához
kapcsolódóan a Számlatulajdonos rendelkezésre jogosultként bejelent az Aláírás-bejelentő Lapon a Banknál.
Név:
TeleBANKár ügyfélkód 3 :
Lakcím:
Anyja neve:
Születési hely idő:
Személyazonosító okmány száma:
E-mail-cím:
Mobil telefonszám 4 :
Értesítési telefonszám4:

3.

Számlákra, limitekre vonatkozó adatok

A TeleBANKár szolgáltatást az alábbi számlákra, az alábbi felhasználói limitek mellett kívánom biztosítani a 2.
pontban meghatározott felhasználó számára. Tudomásul veszem, hogy a megadott limitek nem haladhatják
meg a hatályos kondíciós listában megadott TeleBANKár szolgáltatáshoz kapcsolódó limiteket

Számlaszám

Eseti átutalási limit (Ft)

Az ügyfél saját számlái között korlátlan átvezetésre nyílik lehetőség.

4.

Nyilatkozat

Jelen Igénylés/visszaigazolásba foglalt feltételekkel igénybe veszem a TeleBANKár szolgáltatást az MKB Bank
Zrt-nek A bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról Üzletszabályzatában
és a Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel. Kijelentem, hogy valamennyi feltételt megismertem és
magamra nézve kötelezően fogadom el, továbbá megismertetem a jelen Igénylőlapon meghatározott
Meghatalmazottakkal/Felhasználókkal.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a TeleBANKár szolgáltatás keretében a Bank és az Ügyfél közötti
telefonbeszélgetéseket hangszalagra rögzíti és azokat egy esetleges vita során bizonyítékként felhasználja.
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Kérjük, jelölje a kívánt opciót!
Módosítás csak a 2. és 3. pont vonatkozásában történhet.
3
A felhasználó egyedi azonosítója. A rendszerbe történő belépéshez a TeleBANKár ügyfélkód (azonos a felhasználói
azonosítóval) és a telefonos PIN kód (azonos a titkos azonosítóval) megadása is szükséges.
4
Nem kötelező adat
2

1

Jelen Igénylés és Visszaigazolás a Pénzügyi szolgáltatási szerződés, illetve a bankszámla-szerződés
elválaszthatatlan részét képezi és az aláírásakor hatályos, TeleBANKár szolgáltatás igénybe vételére
vonatkozó szerződés, igénylés és visszaigazolás helyébe lép.

Kelt:.........................................

-

..........................................................
Számlatulajdonos aláírása

..............................................................
MKB Bank Zrt.
Készült: 2 (kettő) azonos példányban
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ÁTVÉTELI NYILATKOZAT

A TeleBANKár rendszer használatához kapcsolódó telefonos PIN kódot tartalmazó borítékot
a mai napon sértetlen állapotban átvettem.
A boríték sorszáma:

………………………......

TeleBANKár ügyfélkód:
______________________________________________________________
Tudnivalók a telefonos PIN kód kezelésével kapcsolatban
A borítékban található telefonos PIN kód az ügyfél titkos TeleBANKár PIN kódja. Kérjük, biztonsági okokból
fogadja meg a következő tanácsainkat:
• A telefonos PIN kódot tartsa titokban!
• Kérjük, próbálja meg memorizálni és lehetőleg ne jegyezze fel sehová!
• Ha mégis feljegyzi, soha ne tartsa a kapott telefonos PIN kódot mások számára hozzáférhető helyen!
• Ön az ügyfélkód és a borítékban található telefonos PIN kód segítségével léphet be a TeleBANKár
rendszerbe.
A telefonos PIN kóddal kapcsolatos tudnivalók:
• A telefonos PIN kód 4 karakterből áll. Az automata rendszer kéri a telefonos PIN kód minden elemét.
• A telefonos PIN kódot évente le kell cserélnie, melyre a rendszer figyelmezteti Önt. Az új telefonos PIN
kód nem lehet azonos az azt megelőzővel.
A telefonos PIN kódot tartalmazó boríték egy olyan különleges nyomtatvány, melyet lezárt formában vakon tölt
ki egy számítógép, így a bank dolgozói sem ismerik az Ön telefonos PIN kódját.
A telefonos PIN kódot nem áll módunkban újra előállítani. Elvesztés, elfelejtés esetén új kódra vonatkozó
igényét fiókhálózatunkban kell jeleznie.

______________________________________________________________
Kelt:.........................................

-

..........................................................

Felhasználó aláírása
..............................................................

MKB Bank Zrt.
Készült: kettő azonos példányban
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