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BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP   
Üzleti bankkártyákhoz 

  
 

  
Bank tölti ki: 

Cég KUT azonosító:……........................... 
Cég Globus azonosító:………………………. 

VÁLLALKOZÁS ADATAI: 
 
Cégnév: ................................................................................................................................................ 
 
Székhely:…………………………………………………………………………………………………………………. 
  
IGÉNYELT KÁRTYA TÍPUSA*:  
 

 Mastercard Unembossed Business HUF/EUR  Mastercard Business Silver HUF/EUR/USD  

 Mastercard Business Gold HUF/EUR/USD  
 
A kártyán megjelenítendő cégnév: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(max. 20 betű és szóköz felhasználásával!) 
 
 
BANKSZÁMLA: A kártyahasználat fedezetét biztosító 
 

 
bankszámla száma: 
 

 
10300002 - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
devizeneme: 

 
_________________ 

 
KÁRTYABIRTOKOS ADATAI 
  
A kártyán megjelenítendő Kártyabirtokos személy neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(max. 20 betű és szóköz felhasználásával!) 

Biztonsági kód internetes fizetéshez szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mobil telefonszám: …………………….. 

 
Családi és utónév: ……………………………………………................................................................................. 

Születési családi név: ………………………………………………………...…….................................................... 

Születési utónév: ……………………………………………………………………………………………………….... 

Anyja leánykori neve: …………………………………………………….................................................................. 

Születés helye, ideje: ………………………………………………………………....................................................        

Állampolgársága: ……………………………………………………………………................................................... 

Adószám: …………………………………………………….................................................................................... 

Személyazonosságot igazoló okmány típusa:..................................................................................................... 

Személyazonosságot igazoló okmány száma és betűjele: ................................................................................. 

Személyazonosságot igazoló okmány lejárata (év, hónap, nap): ...................................................................... 

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) száma:.…………………………………………………... 

Állandó lakcíme:.................................................................................................................................................. 

Mh. telefonszám: ................................................................................................................................................. 

Általános értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtől, ill. külföldi állampolgár esetén magyarországi 

tartózkodási hely):……………………………........................................................................................................ 

Értesítési telefonszám:......................................................................................................................................... 

Mobiltelefon:......................................................................................................................................................... 



 2 

E-mail cím: .......................................................................................................................................................... 

 

BANKKÁRTYA ÁTVÉTEL MÓDJA:  

 Levelezési címre történő postázás* (ez esetben a kártya postázása a Vállalat levelezési címére történik) 

 Bankfióki átvétel**, az itt megjelölt bankfiókban: ……………………………………………………. 
 

* Bankkártya postázást a Bank postafiók címre nem végez, kivétel ez alól az MKB Bank bankfiókjaiban bérelt postafiók. 
Postafiók levelezési cím megléte esetén a bankkártya átvétel módja kizárólag bankfiók lehet.      
 
** Amennyiben bankkártyáját MKB bankfiókban kívánja átvenni, a mindenkori hatályos Kondíciós listában foglalt külön díj 
felszámítása mellett megteheti. A bankkártya elkészültéről külön levélben értesítjük.

 

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK: 
 

Igen,  kérem a bankkártya soron kívüli elkészítését. (A soron kívül elkészített bankkártya díját a mindenkori hatályos 

Kondíciós lista tartalmazza.) 

A soron kívül elkészített bankkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot, az itt megjelölt bankfiókban veszem át:  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NYILATKOZAT 
 
Kijelentjük, hogy az igénylőlapon feltüntetett valamennyi információ és adat (a továbbiakban együtt: Adat) a valóságnak 
megfelel. 
Jelen Nyilatkozat aláírásával felhatalmazzuk az MKB Bank Nyrt.-t (a továbbiakban: Bank), hogy az adatok valódiságáról 
saját hatáskörében meggyőződjék, valamint azokat bármikor ellenőrizze. 
Tudomásul vesszük, hogy a jelen Igénylés alapján és azzal összhangban a Bank kibocsátja számunkra az üzleti kártyát. 
Tudomásul vesszük, hogy a Bank valamennyi Adatot banktitokként kezel és - kizárólag a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban - 

- a Bank adatszolgáltatást teljesít a központi hitelinformációs rendszernek, amely kiterjed a Pénzügyi szolgáltatási 
szerződés adataira, ide értve a kártyabirtokos természetes személy azonosító adatait is, 

- az Igénylőlapon közölt adatokat a Bank adattárolás és feldolgozás, továbbá a Bank szolgáltatásainak teljesítése, 
céljából belföldre vagy külföldre harmadik személyek részére átadja, 

- a Bank és a kártyabirtokos közötti telefonbeszélgetéseket hangszalagra rögzíti, és azokat egy esetleges vita során 
bizonyítékként felhasználhatja. 

Tudomásul vesszük, hogy a Bank fenntartja jogát a bankkártya-igénylés indoklás nélküli elutasítására. Az igénylés 
elfogadása esetén a jelen Igénylőlap a Pénzügyi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
Tudomásul vesszük, hogy 

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

- A Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás körébe tartozhat  
különösen: 

a.,  ha a bankkártyát a Kártyabirtokos az átvételkor nem írta alá; 
b.,  ha Kártyabirtokos nem teljesítette, vagy nem megfelelően teljesítette a bankkártya aktiválásával kapcsolatban a 
Bank által meghatározott kötelezettségeket; 
c.,  ha Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos által el nem ismert kártyahasználatot PIN-kóddal hajtották végre; 
d.,  ha Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos megszegte a bankkártya, illetve a PIN-kód átvételére, őrzésére 
vagy használatára vonatkozó, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott, vagy a Bank által bármely más módon előírt 
szabályokat; 
e.,  ha késedelmesen tett eleget a bankkártya letiltására vonatkozó bejelentési kötelezettségének; 
f.,  ha szerződés megszüntetésekor a bankkártyát nem szolgáltatja vissza a Számlatulajdonos, illetve a 
Kártyabirtokos; 
g.,  ha 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. 
 
Az igényelt bankkártyára vonatkozó szerződéses feltételeket ismerjük, ide értve Az MKB Bank Nyrt-nek a bankszámlák 
vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseket is, és 
valamennyit elfogadjuk és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. Kijelentjük, hogy a Bank által kibocsátott 
bankkártyához a terméktájékoztató szerint tartozó biztosítás(ok) „Ügyfél-tájékoztatóját” és „Szerződési feltételeit” 
megismertük és a bankkártya igényléskor átvettük. 

 
Jóváhagyólag tudomásul vesszük, hogy a jelen Igénylés fennállása alatt hatályos Üzletszabályzat rendelkezései minden 
külön jogcselekmény nélkül kötelezőek a szerződő felekre. 
Jóváhagyólag tudomásul vesszük, hogy ha a jelen Igénylés  bármely kikötése érvénytelennek bizonyulna, az az egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. 
A jelen Igénylés a Bank és az Ügyfél által kötött Pénzügyi szolgáltatási szerződés, illetve a Bankszámla szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. 
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Jelen Igénylést  a szerződő felek annak átolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírták.  

 
NYELVI NYILATKOZAT 

 
Ha az ügyfél nem érti a szerződés/jognyilatkozat nyelvét és nem jelöl olyan meghatalmazottat, aki érti a szerződés 
nyelvét, továbbá nem gondoskodik a jognyilatkozat/szerződés tervezetének hiteles fordításáról sem, akkor az Ügyfél 
köteles olyan tanút állítani, aki részére a szerződés tartalmát az általa értett nyelven megmagyarázza és az alábbi 
klauzula a szerződés nyelvén és az ügyfél által értett nyelven is beillesztendő. Amennyiben az ügyfél által értett nyelven 
a klauzula nem áll rendelkezésre a következő helyen: TSZD vagy Jogi Portál, annak fordítását az ügyfél költségére meg 
kell rendelni: 
 
„Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen okiratba foglalt jognyilatkozat tartalmát az általa ismert nyelven a tanú vagy a hitelesítő 
személy megmagyarázta neki, és egyben tudomásul veszi, hogy a jognyilatkozat nyelve ismeretének hiányára annak 
aláírását követően nem hivatkozhat. 
 
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Bank szerződésmintái, üzletszabályzatai, kondíciós listái, tájékoztató anyagai 
(Banki Dokumentumok) kizárólag magyar, esetenként, de nem teljes körűen magyar és angol nyelven állnak 
rendelkezésre. ” 
 
 /+ Ugyanezen klauzula az Ügyfél által értett nyelven./ 

 

 
…………………………………… 

Ügyfél 
 
Dátum: .................................................. 
 
 
...................................................................  ................................................................. 
 Ügyfél (vállalkozás) cégszerű aláírása   Kártyabirtokos aláírása 
 

A BANK TÖLTI KI 
 
Az igénylést átvevő bankfiók neve: 
 
Dátum: 
 
   ................................................................. 
             ügyintéző aláírása + bélyegző 
 
Készült: 2 (kettő) azonos példányban 
 
Amennyiben a fenti nyelvi klauzula beillesztésre kerül, az Ügyfél által állított tanút (aki arról is nyilatkozik, hogy a 
jognyilatkozat/szerződés tartalmát az Ügyfél által ismert nyelven elmagyarázta az Ügyfélnek) és egy további tanút a 
jognyilatkozaton/szerződésen tanúként fel kell tüntetni az alábbiak szerint: 
 
Előttünk, mit tanúk előtt: 
 

1.) Alulírott tanú aláírásommal igazolom, hogy az Ügyfél a 20…..-n kelt, ……… elnevezésű 
szerződést/jognyilatkozatot /Szerződés/jognyilatkozat címe és aláírás dátuma beillesztendő/  előttem írta 
alá/látta el kézjegyével, illetve aláírását előttem sajátkezű aláírásának ismerte el: 
Tanú neve (nyomtatott betűvel): 
Lakcíme: 
Aláírása: 

 
2.) Alulírott tanú aláírásommal igazolom, hogy az Ügyfél a 20…..-n kelt, ……… elnevezésű 

szerződést/jognyilatkozatot /Szerződés/jognyilatkozat címe és aláírás dátuma beillesztendő/ előttem írta 
alá/látta el kézjegyével, illetve aláírását előttem sajátkezű aláírásának ismerte el, valamint, hogy a jelen okiratba 
foglalt jognyilatkozat tartalmát az Ügyfél által ismert nyelven az Ügyfélnek megmagyaráztam, és rendelkezem 
olyan nyelvtudással, hogy a jelen okiratba foglalt jognyilatkozat tartalmát az Ügyfélnek részletesen  
megmagyarázzam: 
Tanú neve (nyomtatott betűvel): 
Lakcíme: 
Aláírása: 

 


