
 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Az MKB Bank folyamatosan fejleszti elektronikus csatornáit és az ezek segítségével igénybe vehető 

szolgáltatásait annak érdekében, hogy azokat Ön és vállalkozása egyszerűbben, gördülékenyebben és 

a céljainak legmegfelelőbb módon használhassa. Ennek a folyamatnak a részeként a PCBankár 

szolgáltatás keretében is lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek a biztonságos hitelesítés – a 

NetBANKár, valamint a NetBANKár Business felhasználók számára már ismert – formájára, az SMS 

aláírásra. 

A legkorszerűbb és a mindenkori legbiztonságosabb elektronikus bankolási lehetőségek 

biztosításához szükségessé vált a PCBankár, illetve a NetBANKár Business szolgáltatásról szóló 

szerződéses konstrukció átalakítása. Ennek eredményeként a szolgáltatás minden felhasználója 

maga dönthet a hitelesítési módról: áttérhet az SMS aláírásra, amellyel a felhasználó által adott 

rendelkezések hitelesítése egyszerűbben, nagyobb biztonsággal, a legkényelmesebben hajtható 

végre. 

A hitelesítési mód megváltozásáról – tehát a felhasználó döntéséről – a bank nem tájékoztatja külön 

az érintett számlatulajdonost, mivel a felhasználók jogosultságai változatlanok maradnak. A 

felhasználó továbbra is csak azon bankszámlák felett rendelkezhet, amelyeket a számlatulajdonos 

kifejezetten megjelölt számára és a rendelkezés módja sem változik. 

A hitelesítési mód megváltoztatása körében Önnek ezzel összefüggésben semmilyen teendője nincs. 

Amennyiben Ön számlatulajdonosként úgy dönt, hogy bármely, Ön által megnevezett felhasználó 

jogosultságaiban változtatni kíván (más bankszámlákhoz is rendelkezési jogot biztosít számára, vagy 

éppenséggel szűkíti a felhasználó által hozzáférhető bankszámlák körét), esetleg új felhasználót kíván 

bejelenteni, akkor az eddigiekkel azonos módon, továbbra is személyes banki kapcsolattartójánál, 

illetve bankfiókjainkban tudja ezt megtenni. 

A felhasználó által jelenleg használt hitelesítési mód mindaddig változatlan marad, amíg erről a 

felhasználó másként nem rendelkezik, azaz nem jelenti be a banknak, hogy más hitelesítési módot 

kíván használni. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy terveink szerint a biztonságos hitelesítési lehetőségek körét a 

jövőben tovább bővítjük. Ezekről a mindenkor érvényes kondíciós listánkban tájékozódhat. 

Az új hitelesítési módok bevezetésével Ön és az Ön által megnevezett felhasználók a továbbiakban 

fokozottabb biztonságban és még kényelmesebben vehetik igénybe szolgáltatásainkat. Bízunk 

benne, hogy a továbbiakban is elégedett ügyfeleink között üdvözölhetjük. 

Amennyiben további információra van szüksége a fentiekkel kapcsolatban, személyes banki 

kapcsolattartója vagy a banki telefonos ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak rendelkezésére 

a 06-40-333-777 számon. 

Tisztelettel: 

MKB Bank Zrt. 


