Kondíciós lista magánszemélyek részére
I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
Érvényes: 2013. január 01-jétıl
Közzétéve: 2012. november 01.
Változás: Tájékoztatjuk, hogy a tranzakciós illeték 2013. január 1-jével történı hatályba lépése változást
eredményezett az MKB Bank pénzforgalmi szolgáltatásainak díjtételeiben. Üzletszabályzatának 1.3.4. pontja
illetve 1.sz. Melléklete alapján a bank 2013. január 1-jével a készpénz mőveletekre vonatkozó díjtételeit a
tranzakciós illetékkel terhelt forgalom 0,3%-ával, de max. 6000 Ft-tal, minden egyéb pénzforgalmi szolgáltatással
összefüggı díjtételét pedig a tranzakciós illetékkel terhelt forgalom 0,2%-ával, de max. 6000 Ft-tal egységesen
megemeli.
Ennek megfelelıen a tranzakciós illeték fizetésének kötelezettségével terhelt banki szolgáltatásaink díjának
megjelenítése a fix (vagy százalékosan megjelölt összeg) + 0,2%, max. 6000 Ft illetve 0,3%, max. 6000 Ft összeg
megjelöléssel, banki szolgáltatásainak kedvezményes díjtételeinél a megjelölt 0 (vagy X összegő) Ft + 0,2%, max.
6000 Ft vagy 0,3%, max. 6000 Ft mérték feltüntetésével kerülnek megjelölésre.

I.
1.
2.
2.1.

Bankszámlavezetés
Bankszámlanyitás
Havi bankszámlavezetési díj
Zárolások nyilvántartására szolgáló bankszámla
Devizanemenként egy bankszámla kerülhet megnyitásra.

2.2. Inaktív bankszámlavezetési díj
3. Bankszámlakivonat postázása
Havonta egy alkalommal
Ezen felül:
- elektronikusan
- postai úton
- soron kívüli kivonat díja
II.
1.
2.

ingyenes
320 Ft/bankszámla
ingyenes
1 050 Ft/negyedév
ingyenes
ingyenes
630 Ft/kivonat
1 250 Ft/kivonat

Fizetési forgalom
A bankszámlára érkezı átutalás jóváírása
Forint (eseti) átutalás
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára

tételenként
ingyenes

0,34% + 230 Ft,
min. 340 Ft, max. 5 800 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
21 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
140 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)

- papíralapú megbízás esetén
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
- TeleBANKár ügyintézın keresztül
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára

0,40% + 230 Ft,
min. 400 Ft, max. 6 900 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
42 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
0,13% + 105 Ft,
min.155 Ft, max.1 050 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)

- papíralapú megbízás esetén
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
- TeleBANKár ügyintézın keresztül
3.

Deviza (eseti) átutalás
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a megbízót terhelı díj)
- papíralapú megbízás esetén
850 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
475 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a kedvezményezettet terhelı díj*)
- papíralapú megbízás esetén
850 Ft
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
475 Ft
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a megbízót terhelı díj)
- az MKB Bank által jegyzett devizanemekben
0,23%, min. 4 600 Ft, max. 81 000 Ft
- papíralapú megbízás esetén
+ (0,2% max. 6 000 Ft)
- SEPA papíralapú megbízás esetén
0,15%, min. 3 100 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
0,11%, min. 2 200 Ft, max. 40 500 Ft
- elektronikusan benyújtott megbízás esetén
+ (0,2% max. 6 000 Ft)
- elektronikusan benyújtott SEPA megbízás esetén
0,07%, min. 1 550 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
- az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében
0,28%, min. 9 300 Ft,max. 93 000 Ft
nem szereplı devizanemekben
+ (0,2% max. 6 000 Ft)
4. VIBER átutalás, illetve forint (eseti) átutalás
0,58%, min. 11 600 Ft, max. 116 000 Ft
külföldre
+ (0,2% max. 6 000 Ft)
*A kedvezményezettet csak abban az esetben terheli az átutalás díja, ha annak megfizetését a megbízó az átutalási megbízás benyújtásakor nem vállalta.
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II.
5.

6.

7.
8.

Fizetési forgalom
Forint állandó átutalás
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
Deviza állandó átutalás
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára
(a megbízót terhelı díj)
Az MKB Banknál vezetett bankszámlára
(a kedvezményezettet terhelı díj*)
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
(a megbízót terhelı díj)
Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás
Hatósági átutalás / Azonnali forint beszedés
Az Ügyfél a fizetésre kötelezett
- az MKB Banknál vezetett bankszámlára
történı átutalás

420 Ft

- nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára történı átutalás

0,21%, min. 630 Ft,
max. 5 200 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)

Az Ügyfél a beszedési megbízás benyújtója
- az MKB Banknál vezetett forint alapú bankszámla ellen
- nem az MKB Banknál vezetett forint alapú bankszámla ellen
III.
1.

2.

Pénz- és értéktári tranzakciók
Pénztári befizetések
0 – 9 999 999 Ft összegig
10 000 000 Ft-tól
Pénztári kifizetések

tételenként
52 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
84 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
420 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)

0,21%, min. 1 550 Ft,
max. 21 000 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
42 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)

630 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)

630 Ft
0,21%, min. 630 Ft,
max. 5 200 Ft
be-/kifizetésenként
ingyenes
0,10%
0,40% + 230 Ft, min. 580 Ft max.
11 600 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,50 Ft / érme
0,40% + 340 Ft,
min. 580 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

Forintban
- érme utáni felár az alapjutalékon felül
Valutában
Csekkben
- bankcsekkben
3.

- utazási csekkben
Elıre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása esetén
készpénzkezelési és rendelkezésre tartási díj

IV. Csekkmőveletek
1. Devizacsekk ellenértékének jóváírása
2. Azonnali jóváírás
Az MKB Bankra intézvényezett csekk ellenértékének jóváírása
- az MKB Banknál vezetett bankszámlára
- nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára
2.
3.
4.
5.

Az MKB Banktól vásárolt bankcsekk visszaváltása
Az MKB Banktól vásárolt bankcsekk letiltása
Csekk ellenértékének beszedése
Fizetetlen csekk kezelése

0,31%, min. 3 100 Ft,
max. 74 000 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0 Ft + (0,3 % max. 6 000 Ft)
0,18%, min. 5 200 Ft
tételenként
0,84%, min. 3 700 Ft
0,21%, min. 3 700 Ft
0,21%, min. 3 700 Ft
+ az átutalás díja
3 700 Ft/csekk
3 700 Ft/csekk
0,31 %, min. 5 200 Ft
3 100 Ft

*A kedvezményezettet csak abban az esetben terheli az átutalás díja, ha annak megfizetését a megbízó az átutalási megbízás
benyújtásakor nem vállalta.
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1. Igénybevételi
feltétel

2. Éves kamat
3. Kedvezményes
díjtételő
szolgáltatások
4. Bankszámlavezetési díj
5. Korlátozások

6. Bankkapcsolat
a jogosultság
megszőnése
után

V. Gondoskodó Plusz bankszámla
2005. december 31. elıtt született, és 14. életévét még be nem töltött természetes személy
Ügyfelek részére.
A szülıt/törvényes képviselıt az Ügyfél bankszámlája feletti meghatalmazottként be kell
jelenteni a Gondoskodó Plusz bankszámla igénybe vételével egyidejőleg.
A jogosultság igazolása:
- az eredeti okmány bemutatását követıen a gyermek Ügyfél születési anyakönyvi
kivonatának másolata kötelezıen benyújtandó
- a szülı/gondviselı személyazonosságot igazoló okmányának és lakcímkártyájának
bemutatása
- a gyermek Ügyfél adóigazolványának másolata, amennyiben rendelkezésre áll - nem
kötelezı
4,11%, EBKM 4,25%

VI. Kivételes Folyószámla
- munkabér és/vagy egyéb jövedelem MKB Kivételes
Folyószámlára történı havi rendszeres utalása, befizetése
minimum havi nettó 90 000 Ft összegben, amely az adott
naptári hónapban legfeljebb 2 jóváírásból származik
- legalább 2 db, havi gyakoriságú állandó átutalási megbízás
és/vagy felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési
megbízás teljesítése az MKB Kivételes Folyószámláról
(kivéve az Ügyfél saját bankszámlái közötti átvezetést)
- MKB bankkártya megléte vagy igénylése, mely a Kivételes
Folyószámlához kapcsolódik
- TeleBANKár szolgáltatás igénybe vétele
2,44%, EBKM: 2,50%

Készpénzfelvétel: 0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
Forint átutalás: 0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)

-

I.2. szerint

I.2. szerint

A Gondoskodó Plusz bankszámlát igénylı Ügyfél a termék kapcsán csak a feltüntetett
szolgáltatásokat veheti igénybe.
Az Ügyfél 18. életévének betöltéséig az alábbi tranzakciók engedélyezettek:
- készpénz befizetés korlátozás nélkül,
- forint átutalás/átvezetés fogadása korlátozás nélkül.
A gyermek Ügyfél 18. életévének betöltése elıtt a bankszámlán elhelyezett összeg
kifizetése, utalása kizárólag gyámhatósági engedély bemutatása mellett lehetséges.
A Gondoskodó Plusz bankszámla szolgáltatásra való jogosultság megszőnésének esetei:

Egy ügyfél csak egy Kivételes Folyószámlával rendelkezhet, és
a Kivételes Folyószámla igénybevételével egyidıben MKB
szolgáltatáscsomagot nem igényelhet, azzal nem rendelkezhet.

- Felmondás
Az Ügyfél 18. életévének betöltése elıtt a törvényes képviselı, 16. életévének betöltését
követıen a törvényes képviselı hozzájárulásával az Ügyfél kezdeményezheti a
Gondoskodó Plusz bankszámlán elhelyezett összes megtakarítás kifizetését vagy
átutalását. Amennyiben a Gondoskodó Plusz bankszámlán elhelyezett összes
megtakarítás meghaladja a 100 000 (azaz százezer) forintot, abban az esetben
gyámhatósági engedély bemutatása szükséges.
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Jogusultság megszünésének esetei:
- ha a Folyószámla igénybevételét az Ügyfél lemondja
- ha az igénybevételi feltételek teljesítése megszőnik
Az igénybevételi feltételek teljesítésének ellenırzését a Bank
bármikor elvégezheti és a feltételek hiánya esetén a Kivételes
Folyószámla igénybevételi lehetıségét bármikor
megszüntetheti.
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén, a feltételek
teljesítésének megszőnését követı naptári hónaptól a Bank
jogosult az I-IV. és XII-XIV. pontok szerinti bankszámla
vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók
alkalmazására. A megszőnésrıl, illetve a megváltozott
feltételek szerinti vezetésrıl a Bank nem küld értesítést az
ügyfélnek.
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6. Bankkapcsolat
a jogosultság
megszőnése
után

7. Egyéb
rendelkezés

V. Gondoskodó Plusz bankszámla
- Nagykorúvá válás
Az Ügyfél 18. életévének betöltésekor a Gondoskodó Plusz bankszámlán elhelyezett
összes megtakarítás kifizetése vagy átutalása az Ügyfél rendelkezése szerint.
Nagykorúvá válást követıen a Gondoskodó Plusz bankszámla megszőnik. Ekkor az Ügyfél
a Számlamegszüntetési megbízás MKB Gondoskodó Plusz bankszámlára vonatkozóan
címő nyomtatványon Nagykorúvá válás jogcímen a vonatkozó rendelkezı nyilatkozat
kitöltésével kérheti a Gondoskodó Plusz bankszámlán elhelyezett összes megtakarítása
kifizetését vagy átutalását.
Az Ügyfél nyithat további bankszámlát, illetve választhat a Bank által nyújtott bármely
szolgáltatáscsomag közül, továbbá igényelheti a Bank által nyújtott bármely szolgáltatást a
hozzájuk kapcsolódó, hatályos kondíciók szerint.
A Gondoskodó Plusz bankszámla megszőnés idıpontjának naptári hónapjára a Bank a
bankszámlavezetésre vagy a választott új szolgáltatáscsomagra érvényes díjat számítja
fel.
A nagykorúvá válást meghaladó 1 hónap elteltével az ügyfélrendelkezés hiányában a
Bank a Gondoskodó Plusz bankszámlát megszünteti, a bankszámlán nyilvántartott
követelést egy újonnan nyitott, standard lakossági bankszámlára vezeti át.
- Örökség
A gyermek halála esetén, a Gondoskodó Plusz bankszámlán elhelyezett összes
megtakarítás (bankszámla teljes egyenlege) kifizetése vagy átutalása hagyatéki eljárás
keretében. A kifizetést/átutalást követıen a Bank a bankszámlát megszünteti.
A termék kapcsán feltüntetett szolgáltatásokon kívül kizárólag a Közös Kassza MKBFundamenta Lakás- és Magánhitel Program keretében adott felhatalmazáson alapuló
csoportos beszedési megbízás vehetı igénybe.

VI. Kivételes Folyószámla

Bármely
szolgáltatáscsomag
igénybevétele
esetén
a
szolgáltatáscsomag
keretében
nyújtott
különbözı
szolgáltatások (havi, éves, stb.) díját akkor kell megfizetni,
amikor az a Kondíciós Lista értelmében esedékes az adott
szolgáltatásra vonatkozóan.
Abban az esetben, ha az ügyfél lemondására tekintettel
megszőnik bármely típusú olyan bankkártya használata,
amelyhez díj-kedvezmény illette meg az ügyfelet, e
kedvezményt a Bank az ügyfél részére kibocsátott más
bankkártyára számolja el, ha van olyan bankkártya, amely a
Kondíciós Lista értelmében kedvezményes díjazású.
Ha az ügyfél a bankkártya-szerzıdés módosításával, vagy
bármely új szerzıdés kötésével igényli új bankkártya
kibocsátását, akkor a korábban számára kibocsátott bármely
bankkártyához biztosított kedvezmény nem módosul és az
ügyfél nem kérheti a kedvezmény módosítását úgy, hogy az az
új bankkártyához kapcsolódjék.
Ha az Ügyfél Kivételes Folyószámlát, szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejőleg igénybe vett további
szolgáltatásokat az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja.
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VII. Student Szolgáltatáscsomag
Valamely Magyarországon mőködı középiskola, fıiskola vagy egyetem
nappali tagozatos, magyar állampolgárságú, 14. életévét betöltött és a 24.
életévét még be nem töltött hallgatója (a Diákhitel folyósításának idıszaka
alatt az életkorra, a tagozatra és az állampolgárságra vonatkozó
megkötésektıl eltekintünk).
A Diákhitel igényléséhez, illetve módosításához szükséges nyomtatványok
fiókjainkban megvásárolhatóak, illetve leadhatóak. A nyomtatványok
értékesítéséért Bankunk nem számít fel díjat.
Az Ügyfél a szolgáltatáscsomag igénybevételével egyidıben más
szolgáltatáscsomagot, illetve Kivételes Folyószámlát nem igényelhet, azzal
nem rendelkezhet.

VIII. Karrier Szolgáltatáscsomag

A szolgáltatáscsomag igénybevételének feltétele, hogy ügyfelünk 28. életévét még be
nem töltött, de 16. életévét már betöltött, magyar állampolgár legyen.
A szolgáltatáscsomag akciós jelleggel, az akció visszavonásáig elérhetı az Andrássy
Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem diákjai számára, ez esetben az
állampolgárságra vonatkozó megkötésektıl eltekintünk. Az Andrássy Gyula Budapesti
Német Nyelvő Egyetem diákjai esetén a szolgáltatáscsomag igénybevételének további
feltétele az intézmény igazolása a tanulói jogviszonyról. A jogviszony igazolása
kizárólag személyesen, Bankfiókban történı megjelenéssel lehetséges.
A szolgáltatáscsomag akciós jelleggel, az akció visszavonásáig elérhetı az
International Studies diákjai számára, ez esetben az állampolgárságra vonatkozó
megkötésektıl eltekintünk. Az International Studies diákjai esetén a
szolgáltatáscsomag igénybevételének további feltétele az intézmény igazolása a
tanulói jogviszonyról. A jogviszony igazolása kizárólag személyesen, Bankfiókban
történı megjelenéssel lehetséges.
Az Ügyfél a szolgáltatáscsomag igénybevételével egyidıben más szolgáltatáscsomagot, illetve Kivételes Folyószámlát nem igényelhet, azzal nem rendelkezhet.
Kötelezıen igénylendı szolgáltatások: egy forint alapú bankszámla és egy ahhoz kapcsolódó bankkártya, NetBANKár Info vagy Netbankár SMS Aktív szolgáltatás és
TeleBANKár szolgáltatás.
A szolgáltatáscsomagot ügyfelünk nagykorúvá válásáig kizárólag a törvényes képviselıje (szülı) hozzájárulásával és készfizetı kezességvállalása mellett veheti igénybe. A
törvényes képviselı a Szolgáltatáscsomag Igénylılap aláírásával járul hozzá a csomag igénybevételéhez. A törvényes képviselıt az Ügyfél bankszámlái feletti
meghatalmazottként be kell jelenteni a szolgáltatáscsomag igénybe vételével egyidejőleg. A meghatalmazotti jogviszony megszőnik az Ügyfél nagykorúvá válásának napját
követı napon.
A szolgáltatáscsomag igénylésekor és Student Szolgáltatáscsomag esetén minden kártyamegújítás alkalmával az új kártya átvételekor igazolni kell a jogosultságot:
- a személyazonosító igazolvány és Student Szolgáltatáscsomag esetén az érvényes diákigazolvány bemutatásával,
- Student Szolgáltatáscsomag esetén 24 év feletti, valamint nem nappali tagozaton tanuló diákok esetén a diákhitel folyósítási idıszaka alatt az érvényes
diákhitel szerzıdés, valamint érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás bemutatásával.
2. Kedvezményes - 1 db egyedi arculatú MasterCard Unembossed Student bankkártya éves díj nélkül vagy 1 - 1 db MasterCard Unembossed PayPass bankkártya éves díj nélkül a

1. Igénybevételi
feltétel

díjtételő
szolgáltatások

db egyedi arculatú MasterCard Unembossed Student PayPass bankkártya jelen kondíciós
lista Bankkártya használatnál meghatározott díj ellenében a megnyitott forint alapú
bankszámlához
- díjmentes bankkártya design váltás
- kedvezményes készpénzfelvétel havonta 2 alkalommal bármely belföldi ATM-bıl:
a kedvezmény a könyvelés dátuma szerinti elsı 2 db belföldi ATM készpénzfelvételre
vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- kedvezményes eseti forint átutalás elektronikus úton (NetBANKár), kedvezményes díja: 0
Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
- kedvezményes állandó forint átutalás, kedvezményes díja: 0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
- NetBANKár Info szolgáltatás havi díj nélkül
- NetBANKár SMS Aktív szolgáltatás havi díj nélkül
- MobilBANKár szolgáltatás havidíj-mentesen: a bankkártya mőveletekhez
kapcsolódó üzenetek díjmentesek, egyéb esetben 10 Ft/SMS
- további bankszámlák nyitása: egy Megtakarítási Számla (2009. július 01
jétıl új szerzıdés nem köthetı) és egy - az Ügyfél által választott
devizanemő - deviza alapú bankszámla, amelyek bankszámlavezetési díja
50 Ft/hó/bankszámla
- Bankkártya bankfiókban történı átvétele díjmentesen
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megnyitott forint alapú bankszámlához
- kedvezményes készpénzfelvétel havonta 2 alkalommal bármely belföldi ATMbıl: a kedvezmény a könyvelés dátuma szerinti elsı 2 db belföldi ATM
készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,3%
max. 6 000 Ft)

- NetBANKár Info szolgáltatás havi díj nélkül
- NetBANKár SMS Aktív szolgáltatás havi díj nélkül!)
- MobilBANKár szolgáltatás havidíj-mentesen: a bankkártya mőveletekhez
kapcsolódó üzenetek díjmentesek, egyéb esetben standard díjszabás.
- további bankszámlák nyitása: egy Megtakarítási Számla (2009. július 01
jétıl új szerzıdés nem köthetı) és egy - az Ügyfél által választott
devizanemő - deviza alapú bankszámla, amelyek bankszámlavezetési díja
50 Ft/hó/bankszámla

Kondíciós lista magánszemélyek részére
VII. Student Szolgáltatáscsomag

VIII. Karrier Szolgáltatáscsomag

3. Csomagdíj

50 Ft/hó

ingyenes

4. Bankszámlavezetési díj
5. Betétlekötési
minimum
6. Korlátozások

Ingyenes 1 db forint alapú bankszámla;
50 Ft/hó 1 db Megtakarítási számla és/vagy 1 db deviza alapú bankszámla

140 Ft/hó 1 db forint alapú bankszámla;

5 000 Ft

5 000 Ft

7. Jogosultság
megszőnésének esetei

Bankszámlakivonat díja:
- havonta egy alkalommal, elektronikusan illetve Bankfióki átvétellel ingyenes
- postai úton: 105 Ft /kivonat
Diákhitellel nem rendelkezı ügyfelek esetén:
- ha a csomag igénybevételét az Ügyfél lemondja,
- ha a diákigazolvány érvényessége megszőnik,
- ha az Ügyfél 24. életévét betöltötte.

50 Ft/hó 1 db Megtakarítási számla és/vagy 1 db deviza alapú bankszámla

- ha a csomag igénybevételét az Ügyfél lemondja,
- ha lejár a csomag futamideje, mely egy bankkártyaciklus, azaz 3 év,
- ha az Ügyfél a 28. életévét betöltötte.
A Karrier Szolgáltatáscsomagot csak egyszer lehet igénybe venni, tehát ha az

8. Bankkapcsolat
a jogosultság
megszőnése
vagy a csomag
igénybevételének
lemondása
után

9. Igénylés vagy
lemondás

10. Egyéb
rendelkezés

Diákhitellel rendelkezı ügyfelek esetén:
Ügyfél annak futamidejét bármely okból megszakítja, újra nem igényelheti a
- ha a csomag igénybevételét az Ügyfél lemondja,
csomagot.
- ha az Ügyfél nem rendelkezik érvényes Diákhitel-szerzıdéssel, valamint
érvényes diákigazolvánnyal vagy iskolalátogatási igazolással,
- ha a diákhitel folyósítása megszőnik.
Abban az esetben, ha bármely okból megszőnik az Ügyfél jogosultsága a Student
Abban az esetben, ha bármely okból megszőnik az Ügyfél jogosultsága a
Szolgáltatáscsomag igénybevételére, nem szőnik meg az Ügyfél és a Bank által kötött Karrier Szolgáltatáscsomag igénybevételére, nem szőnik meg az Ügyfél és a
bankszámlaszerzıdés. A bankkapcsolat az alábbiak szerint módosul:
Bank által kötött bankszámlaszerzıdés. A bankkapcsolat az alábbiak szerint
- az Ügyfél, amennyiben megfelel az igénybevételi feltételeknek,
módosul:
automatikusan megkapja a Karrier Szolgáltatáscsomagot, a Bank Student
- az Ügyfél az I-IV. és XII-XIV. pontok szerinti feltételekkel használhatja
bankkártya helyett MasterCard Unembossed bankkártyát bocsát ki számára
tovább a bankszámlát, illetve veheti igénybe a további banki
a Karrier Szolgáltatáscsomagban meghatározott feltételekkel,
szolgáltatásokat,
- amennyiben az Ügyfél nem felel meg a Karrier Szolgáltatáscsomag
- amennyiben megfelel az igénybevételi feltételeknek, áttérhet a Student
igénybevételi feltételeinek, illetve nem igényli (lemondja) a Karrier
Szolgáltatáscsomagra is.
Szolgáltatáscsomagot, úgy az I-IV. és XII-XIV. pontok szerinti feltételekkel
használhatja tovább a bankszámlát, illetve veheti igénybe a további banki
szolgáltatásokat.
A szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a bankszámlavezetésre érvényes
bankszámlavezetési díjat (I.2.) számítja fel.
A szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a bankszámlakivonati díj- és minden havi díj felszámítását zárlati elszámoláskor végzi. A Bank ezen
tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel. A fizetési forgalommal kapcsolatos- és egyéb díjak minden esetben azonnal
elszámolásra kerülnek.
Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása, az addig győjtött látra szóló- és hitel kamatot az igénylés vagy
lemondás idıpontjában a Bank elszámolja.
Ha az Ügyfél Kivételes Folyószámlát, szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejőleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e
nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja. Bármely szolgáltatáscsomag igénybevétele esetén a szolgáltatáscsomag
keretében nyújtott különbözı szolgáltatások (havi, éves, stb.) díját akkor kell megfizetni, amikor az a Kondíciós Lista értelmében esedékes az adott szolgáltatásra
vonatkozóan. Abban az esetben, ha az ügyfél lemondására tekintettel megszőnik bármely típusú olyan bankkártya használata, amelyhez díj-kedvezmény illette meg az
ügyfelet, e kedvezményt a Bank az ügyfél részére kibocsátott más bankkártyára számolja el, ha van olyan bankkártya, amely a Kondíciós Lista értelmében kedvezményes
díjazású. Ha az ügyfél a bankkártya-szerzıdés módosításával, vagy bármely új szerzıdés kötésével igényli új bankkártya kibocsátását, akkor a korábban számára kibocsátott
bármely bankkártyához biztosított kedvezmény nem módosul és az ügyfél nem kérheti a kedvezmény módosítását úgy, hogy az az új bankkártyához kapcsolódjék.
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Kondíciós lista magánszemélyek részére
IX. Exkluzív Szolgáltatáscsomag
- munkabér és/vagy egyéb jövedelem havi rendszeres utalása, befizetése az
MKB Bank Zrt-nél vezetett bankszámlára, minimum havi nettó 250 000 Ft
összegben, amely az adott naptári hónapban legfeljebb 2 jóváírásból
származhat és
- minimum 7 millió forint szerzıdéses összegő (forint és/vagy deviza alapú)
ingatlanfedezető hitellel rendelkezzen az MKB Banknál a
Szolgáltatáscsomag igénybevételének idıpontjában.
Amennyiben havonta átlagosan minimum 5 millió forint összértékő
megtakarítási állománnyal rendelkezik a Bankban vezetett bankszámlá(i)n
(forint-, deviza-, értékpapír nyilvántartási számlákon) az MKB Exkluzív
Szolgáltatáscsomag igénybevételének teljes idıtartama alatt, a fenti két
igénybevételi feltétel teljesítésétıl a Bank eltekint.
- TeleBANKár szolgáltatás igénybevétele.
Az Ügyfél az Exkluzív Szolgáltatáscsomag igénybevételével egyidıben más
szolgáltatáscsomagot, illetve Kivételes Folyószámlát nem igényelhet, azzal
nem rendelkezhet
2. Kedvezményes Számlavezetéshez kapcsolódó kedvezmények:
- forint, illetve deviza alapú bankszámlák vezetése díjmentesen
díjtételő
szolgáltatások - 1 db Visa Gold bankkártya, 1 db MasterCard Gold bankkártya, vagy 1 db
MasterCard Gold PayPass bankkártya éves díj nélkül forint alapú bankszámlához
- kedvezményes készpénzfelvétel havonta 3 alkalommal bármely belföldi ATMbıl: a kedvezmény a könyvelés dátuma szerinti elsı 3 db belföldi ATM
készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft +
(0,3% max. 6 000 Ft )
- felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás díjából 50%
díjkedvezmény – forint alapú bankszámlá(k)ról . A díjkedvezmény nem
vonatkozik a felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési díj, tranzakciós illeték
befizetési kötelezettségre vonatkozó részére.
- NetBANKár SMS Aktív szolgáltatás havi díj nélkül
- MobilBANKár szolgáltatás havi díj nélkül
1. Igénybevételi
feltétel

Kapcsolódó hitelkedvezmények az Exkluzív szolgáltatáscsomaggal rendelkezı
Ügyfelek új hitelkérelmei esetén:
- folyószámlahitel az éves díj megfizetése nélkül
- 1 db MasterCard Standard Hitelkártya éves díj nélkül, vagy 1 db MasterCard
Gold Hitelkártya az éves díj 50%-áért vehetı igénybe. A kedvezmény cobranded kártyára nem vonatkozik.
- az Exkluzív Szolgáltatáscsomaggal rendelkezı Ügyfelek új hitelkérelmei
esetén jelzálog-fedezető hitelkedvezmények a „III/2/b. Hiteltermékek
biztosítékkal fedezett hitelek – jelzálogfedezető hitelek” kondíciós listában
foglalt MKB kiemelt ügyfeleire vonatkozó kondíciók szerint vehetık igénybe.
A kedvezményes hitelkondíciók biztosítására a szolgáltatáscsomag
igénybevétele alatt vállal kötelezettséget a Bank.
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X. Nyugdíjas Szolgáltatáscsomag
- az Ügyfél érvényes nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezzen
- nyugdíját (minimum 60 000 Ft/hó összegben) rendszeresen, havonta,
egyösszegben a csomagban nyitott bankszámlájára utalja. Amennyiben 1,2
millió forint összértékő megtakarítási állománnyal rendelkezik a Bankban
vezetett bankszámlá(i)n (forint-, deviza-, értékpapír nyilvántartási
számlákon) az MKB Nyugdíjas Szolgáltatáscsomag igénybevételének teljes
idıtartama alatt, a nyugdíj minimum havi 60 000 Ft összegétıl a Bank
eltekint.
- havonta minimum 2 db - havi gyakoriságú - csoportos beszedési- és/vagy
állandó forint átutalási megbízás teljesítése (kivéve az Ügyfél saját
bankszámlái közötti átvezetést),
- TeleBANKár szolgáltatás igénybevétele,
Az Ügyfél az MKB Nyugdíjas Szolgáltatáscsomag igénybevételével
egyidıben más szolgáltatáscsomagot, illetve Kivételes Folyószámlát nem
igényelhet, azzal nem rendelkezhet.
- 1 db MasterCard Unembossed bankkártya éves díj nélkül forint alapú
bankszámlához
- Kedvezményes készpénzfelvétel havonta 2 alkalommal bármely belföldi
ATM-bıl: a kedvezmény a könyvelés dátuma szerinti elsı 2 db belföldi ATM
készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0Ft +
(0,3% max. 6 000 Ft)

Kondíciós lista magánszemélyek részére
IX. Exkluzív Szolgáltatáscsomag
X. Nyugdíjas Szolgáltatáscsomag
2. Kedvezményes Egyéb kedvezményes díjtételő szolgáltatások:
díjtételő
- Bankszámlára történı valuta befizetés és/vagy bankszámláról történı valuta
szolgáltatások felvétel és/vagy saját bankszámlák közötti azonnali átutalás esetén MKB
Exkluzív árfolyam használata
- a Budapesti Értéktızsdén jegyzett részvények eladása/vétele 50%-os
díjkedvezménnyel (a díjkedvezmény a minimum értékre nem vonatkozik)
- személyes kapcsolattartás a kijelölt ügyintézıkön keresztül
- minden igényelt bankkártya soron kívüli elkészítése, sürgısségi díj
felszámítása nélkül
- kódszavas megállapodás esetén pénztári kifizetések elıkészítése telefonos
megbízás alapján
- kódszavas megállapodás esetén átutalások teljesítése telefonos megbízás
alapján
3. Kamatozás
Éves kamat: 2,44% (EBKM: 2,50%)
ld. Kondíciós lista magánszemélyek részére - II. Betéti termékek (L3) fejezet
A szolgáltatáscsomaghoz tartozó forint alapú bankszámlák látra szóló
összegei az egyenleg összegétıl függetlenül egységesen a Megtakarítási
Számla legfelsı sávhoz tartozó aktuális kamatlábbal kamatoznak (ld.
Lakossági betéti kifutó termékek kondíciós lista - Lakossági betétek kondíciói
a már nem értékesített termékekre II. Megtakarítási számla).
4. Csomagdíj
4 200 Ft/hó
ingyenes
5. Bankszámlaingyenes
100 Ft/hó 1 db forint alapú bankszámla
vezetési díj
6. Igénylés vagy
Jogusultság megszünésének esetei:
lemondás
- ha a Szolgáltatáscsomag igénybevételét az Ügyfél lemondja,
- ha az igénybevételi feltételek teljesítése megszőnik
Az igénybevételi feltételek teljesítésének ellenırzését a Bank bármikor elvégezheti és a feltételek hiánya esetén a Szolgáltatáscsomag igénybevételi
lehetıségét bármikor megszüntetheti.
A szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a bankszámlavezetésre
érvényes bankszámlavezetési díjat (I.2.) számítja fel.
A szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a bankszámlakivonati díj- és minden havi díj felszámítását zárlati elszámoláskor végzi. A
Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel. A fizetési forgalommal kapcsolatos- és egyéb díjak
minden esetben azonnal elszámolásra kerülnek.
Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása, az addig győjtött látra szóló- és hitel kamatot az
igénylés vagy lemondás idıpontjában a Bank elszámolja.
Amennyiben az Ügyfél az MKB Exkluzív Szolgáltatáscsomagot a Gold bankkártya érvényességének kezdetétıl számított féléven belül lemondja, akkor a
Gold bankkártya éves díját köteles megfizetni.
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Kondíciós lista magánszemélyek részére

7. Az
igénybevételi
feltételek
teljesülésének
megszőnése
8. Egyéb
rendelkezés

IX. Exkluzív Szolgáltatáscsomag
X. Nyugdíjas Szolgáltatáscsomag
Az igénybevételi feltétel nem teljesülése esetén, a feltételek teljesítésének megszőnését követı naptári hónaptól a Bank jogosult az I-IV. és XII-XIV. pontok
szerinti bankszámla vezetésére vonatkozó feltételek, illetve kondíciók alkalmazására. A megszőnésrıl, illetve a megváltozott feltételek szerinti vezetésrıl a
Bank nem küld értesítést az ügyfélnek.

Az Ügyfél egyidejőleg csak egy szolgáltatáscsomagot vehet igénybe, és a szolgáltatáscsomag igénybevételével egyidejőleg nem rendelkezhet MKB
Kivételes Folyószámlával.
Ha az Ügyfél Kivételes Folyószámlát, szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejőleg igénybe vett további
szolgáltatásokat az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja. Bármely szolgáltatáscsomag
igénybevétele esetén a szolgáltatáscsomag keretében nyújtott különbözı szolgáltatások (havi, éves, stb.) díját akkor kell megfizetni, amikor az a Kondíciós
Lista értelmében esedékes az adott szolgáltatásra vonatkozóan.
Abban az esetben, ha az ügyfél lemondására tekintettel megszőnik bármely típusú olyan bankkártya használata, amelyhez díj-kedvezmény illette meg az
ügyfelet, e kedvezményt a Bank az ügyfél részére kibocsátott más bankkártyára számolja el, ha van olyan bankkártya, amely a Kondíciós Lista értelmében
kedvezményes díjazású.
Ha az ügyfél a bankkártya-szerzıdés módosításával, vagy bármely új szerzıdés kötésével igényli új bankkártya kibocsátását, akkor a korábban számára
kibocsátott bármely bankkártyához biztosított kedvezmény nem módosul és az ügyfél nem kérheti a kedvezmény módosítását úgy, hogy az az új
bankkártyához kapcsolódjék.
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XI. Elektronikus Szolgáltatáscsomag
1. Igénybevételi
feltétel

2. Kedvezményes
díjtételő
szolgáltatások

A bankszámlakivonatot a Bank kizárólag elektronikus csatornán keresztül biztosítja.
Kötelezı igénybevételi feltételek:
- NetBANKár SMS Aktív szolgáltatás és
- MobilBANKár szolgáltatás és
- TeleBANKár szolgáltatás
Az Ügyfél a Szolgáltatáscsomag igénybevételével egyidıben más szolgáltatáscsomagot, illetve Kivételes Folyószámlát nem igényelhet, azzal nem rendelkezhet.
- 1 db MasterCard Unembossed PayPass bankkártya kibocsátása éves díj nélkül, a Szolgáltatáscsomag keretében vezetett forint alapú bankszámlához kapcsolódóan
- 1 db Visa Internet bankkártya kibocsátása éves díj nélkül
- forint eseti átutalási megbízás teljesítése a Szolgáltatáscsomag keretében vezetett forint alapú bankszámláról elektronikus úton (NetBANKár rendszeren keresztül) bankon
belüli és kívüli utalás esetén: a jelen Kondíciós Lista II.2 pontjában meghatározott díj 50 %-a. A díjkedvezmény nem vonatkozik az adott díj, tranzakciós illeték befizetési
kötelezettségre vonatkozó részére.
- forint állandó átutalási megbízás teljesítése a Szolgáltatáscsomag keretében vezetett forint alapú bankszámláról bankon belüli és kívüli utalás esetén: a
jelen Kondíciós Listában II.6 pontjában meghatározott díj 50 %-a A díjkedvezmény nem vonatkozik az adott díj, tranzakciós illeték befizetési kötelezettségre vonatkozó
részére.
- NetBANKár SMS Aktív csomag igénybevétele havidíj-mentesen 1 felhasználó részére
- MobilBANKár szolgáltatás igénybevétele 1 telefonszámhoz havidíj-mentesen

3. Emelt díjtételő
szolgáltatások
4. Csomagdíj
5. Bankszámlavezetési díj
6. Kamatozás
7. Díjfizetés

papír alapú forint eseti átutalási megbízás teljesítése bankon belüli és kívüli utalás esetén: a jelen Kondíciós Lista II.2 pontjában meghatározott díj + 210
Ft/utalás
460 Ft/hó
A jelen Kondíciós Lista I.2 pontjában meghatározott díj

9. Egyéb
rendelkezés

Ha az Ügyfél hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejőleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és
díjak, költségek felszámításával nyújtja. Bármely szolgáltatáscsomag igénybevétele esetén a szolgáltatáscsomag keretében nyújtott különbözı szolgáltatások (havi, éves, stb.) díját
akkor kell megfizetni, amikor az a Kondíciós Lista értelmében esedékes az adott szolgáltatásra vonatkozóan.
Abban az esetben, ha az ügyfél lemondására tekintettel megszőnik bármely típusú olyan bankkártya használata, amelyhez díj-kedvezmény illette meg az ügyfelet, e kedvezményt a
Bank az ügyfél részére kibocsátott más bankkártyára számolja el, ha van olyan bankkártya, amely a Kondíciós Lista értelmében kedvezményes díjazású.
Ha az ügyfél a bankkártya-szerzıdés módosításával, vagy bármely új szerzıdés kötésével igényli új bankkártya kibocsátását, akkor a korábban számára kibocsátott bármely
bankkártyához biztosított kedvezmény nem módosul és az ügyfél nem kérheti a kedvezmény módosítását úgy, hogy az az új bankkártyához kapcsolódjék.

A Kondíciós Lista Magánszemélyek részére - II. Betéti termékek (L3) fejezet szerint

A szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új szolgáltatáscsomagra, vagy a bankszámlavezetésre érvényes
bankszámlavezetési díjat (I.2.) számítja fel.
A Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása esetén a Bank a bankszámlakivonati díj-, a Szolgáltatáscsomag havi díj- és minden egyéb havi díj felszámítását zárlati
elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel. A fizetési forgalommal kapcsolatos- és
egyéb díjak minden esetben azonnal elszámolásra kerülnek.
Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a Szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása, az addig győjtött látra szóló- és hitel kamatot az igénylés vagy
lemondás idıpontjában a Bank elszámolja.
A Szolgáltatáscsomag igénybevételére a jogosultság megszőnik, ha
8. Bankkapcsolat a
- bármely igénybevételi feltétel nem teljesül
jogosultság
megszőnése vagy - a Szolgáltatáscsomag igénybevételét az ügyfél lemondja.
a Szolgáltatáscso- Az igénybevételi feltételek teljesítésének ellenırzését a Bank bármikor jogosult elvégezni és bármely feltétel nem teljesülése esetén azonnali hatállyal megszüntetni az
Elektronikus Szolgáltatáscsomag nyújtását..
mag igénybevételének lemondása Abban az esetben, ha bármely okból megszőnik az Ügyfél jogosultsága az Elektronikus Szolgáltatáscsomag igénybevételére, a megszőnés hónapját követı hónaptól a Bank
jogosult a jelen Kondíciós lista I-IV. és XII-XIV. pontjának alkalmazására. A megszőnésrıl, illetve a megváltozott feltételekrıl a Bank nem küld értesítést az ügyfélnek.
után
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XII. Telefonos és elektronikus szolgáltatások
1. TeleBANKár szolgáltatás
Belépési díj
TeleBANKár szolgáltatás havi díja
2. NetBANKár szolgáltatás
Belépési díj
Havi díj

ingyenes
ingyenes
ingyenes

(A havi díj a szolgáltatás felfüggesztésének idıtartama alatt is fizetendı.)

- INFO csomag
- SMS AKTÍV csomag
SMS aláírási jelszó díja

3.

ingyenes
180 Ft/felhasználó

Az SMS-ben kiküldött jelszó a kiküldéstıl számítva 10
percig érvényes.

ingyenes

SMS értesítés sikeres NetBANKár belépésrıl
MobilBANKár (SMS szolgáltatás)
Havi díj

ingyenes

(A havi díj a szolgáltatás felfüggesztésének idıtartama alatt is
fizetendı.)

230 Ft/telefonszám

SMS-díj
A bankkártya mőveletekhez, valamint a hiteltörlesztés
esedékességéhez kapcsolódó üzenetek díjmentesek.

21 Ft/SMS

Szolgáltatás igénybevételének felfüggesztése
Felfüggesztett szolgáltatás aktiválása

ingyenes
310 Ft

XIII. Bankkártya használat
1. Bankkártya típusok
- MasterCard Unembossed forint és euró alapú nemzetközi bankkártyák
- MasterCard Unembossed PayPass forint alapú nemzetközi bankkártyák
- MasterCard Unembossed Student forint alapú nemzetközi bankkártyák
- MasterCard Unembossed Student PayPass forint alapú nemzetközi bankkártyák
- VISA Classic forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák
- Mastercard Standard forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák
- Mastercard Standard PayPass forint, alapú nemzetközi bankkártyák
- VISA Internet forint alapú nemzetközi bankkártya
- VISA Gold forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák
- Mastercard Gold forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák
- Mastercard Gold PayPass forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák
- MKB Private Banking MasterCard Gold forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártya (Private
Banking szolgáltatással rendelkezı ügyfelek részére)
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2. A fedezeti számlán
elhelyezendı legkisebb
összeg
3. Standard költési limitek
Napi limit (HUF)
- vásárlás
- készpénzfelvétel

MC Unembossed

VISA Classic
és Mastercard Standard

nincs

100 000 HUF/400 USD/400 EUR

száma
3
3

összege
100 000
100 000

4. Egyszeri és éves díjak
Óvadék összege
egyedi elbírálás alapján
Éves díj bankkártyánként
- forint alapú bankszámlához
2 500 Ft
kapcsolódó
- deviza alapú bankszámlához
12 EUR
kapcsolódó
5. Egyéb díjak
Bankkártya soron kívüli
7 900 Ft
elkészítésének díja
Bankkártya bankfiókban
1 050 Ft
történı átvétele*
A bankkártya letiltásának díja
1 050 Ft
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík/chip hibája
ingyenes
esetén
- kártyaletiltás esetén
ingyenes
- egyéb esetben
1 550 Ft
- sürgısségi kártyapótlás
külföldön
Bankkártya designváltás díja
1 050 Ft
Külföldön sürgısségi
185 EUR
készpénzfelvét díja
Sürgısségi szolgáltatás
elutasítása, illetve
52 EUR
visszavonása
Bankkártya bizonylat
7 900 Ft
beszerzésének díja
6. Forgalmi jutalékok és költségek
Készpénzfelvétel
- MKB Bank bankfiókban
III.2. szerint
- egyéb belföldi bankfiókban
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
ill. postán
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
1,15% + 6,3 EUR
- külföldi bankfiókban
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
- MKB Bank ATM-bıl
84 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- idegen ATM-bıl
390 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- külföldi ATM-bıl
8 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft)
Postán végzett kártyás
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
tranzakciók
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Vásárlás
0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
7. A kártya lejárati ideje
3 év
8. Biztosítás
opcionális, éves díja 2 100 Ft

száma
5
5

összege
200 000
200 000

egyedi elbírálás alapján
4 200 Ft
5 000 Ft

7 900 Ft
1 050 Ft
10 500 Ft
ingyenes
ingyenes
4 200 Ft
235 EUR
1 050 Ft
185 EUR
52 EUR
7 900 Ft

III.2. szerint
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
1,15% + 6,3 EUR
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
84 Ft + (0,3% max. 6000 Ft)
390 Ft + (0,3% max. 6000 Ft)
8 EUR + (0,3% max. 6000 Ft)
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
3 év
ingyenes

* Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra

A bankkártya használata során az elfogadó díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel vagy
kedvezményt nyújthat a bankkártya használatáért, amelynek mértékérıl, megfizetése módjáról az elfogadó nyújt
tájékoztatást.
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VISA Internet
2. A fedezeti számlán elhelyezendı
legkisebb összeg
3. Standard költési limitek
Napi limit (HUF)
- vásárlás
- készpénzfelvétel
4. Egyszeri és éves díjak
Óvadék összege
Éves díj bankkártyánként
- forint alapú bankszámlához
kapcsolódó
- deviza alapú bankszámlához
kapcsolódó
5. Egyéb díjak
Bankkártya soron kívüli elkészítésének
díja
Bankkártya bankfiókban történı
átvétele*
A bankkártya letiltásának díja
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík/chip hibája
esetén
- kártyaletiltás esetén
- egyéb esetben
- sürgısségi kártyapótlás
külföldön
Bankkártya designváltás díja
Külföldön sürgısségi készpénzfelvét
díja
Sürgısségi szolgáltatás elutasítása,
illetve visszavonása
Bankkártya bizonylat beszerzésének
díja
6. Forgalmi jutalékok és költségek
Készpénzfelvétel
- MKB Bank bankfiókban
- egyéb belföldi bankfiókban
ill. postán
- külföldi bankfiókban
- MKB Bank ATM-bıl
- idegen ATM-bıl
- külföldi ATM-bıl
Postán végzett kártyás tranzakciók
Vásárlás
7. A kártya lejárati ideje
8. Biztosítás

nincs
száma
3

összege
50 000
-

nincs
630 Ft
-

1 250 Ft
1 050 Ft
1 050 Ft
ingyenes
ingyenes
630 Ft
7 900 Ft

0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
3 év
-

* Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra

A bankkártya használata során az elfogadó díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel vagy
kedvezményt nyújthat a bankkártya használatáért, amelynek mértékérıl, megfizetése módjáról az elfogadó nyújt
tájékoztatást.
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VISA Gold és Mastercard Gold

MKB Private Banking
Mastercard Gold

2. A fedezeti számlán elhelyezendı
100 000 HUF/400 USD/400 EUR
nincs
legkisebb összeg
3. Standard költési limitek
Napi limit (HUF)
száma
összege
száma
összege
- vásárlás
15
500 000
15
1 500 000
- készpénzfelvétel
5
1 000 000
10
1 500 000
4. Egyszeri és éves díjak
Óvadék összege
egyedi elbírálás alapján
egyedi elbírálás alapján
Éves díj bankkártyánként
- forint alapú bankszámlához kapcsolódó
20 000 Ft
30 000 Ft
- deviza alapú bankszámlához kapcsolódó
20 000 Ft
30 000 Ft
5. Egyéb díjak
Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja
ingyenes
ingyenes
Bankkártya bankfiókban történı átvétele*
1 050 Ft
1 050 Ft
A bankkártya letiltásának díja
10 500 Ft
5 200 Ft
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík/chip hibája
ingyenes
ingyenes
esetén
- kártyaletiltás esetén
ingyenes
ingyenes
- egyéb esetben
ingyenes
ingyenes
- sürgısségi kártyapótlás külföldön
ingyenes
ingyenes
Bankkártya designváltás díja
Külföldön sürgısségi készpénzfelvét díja
ingyenes
ingyenes
Sürgısségi szolgáltatás elutasítása, illetve
ingyenes
ingyenes
visszavonása
Bankkártya bizonylat beszerzésének díja
7 900 Ft
7 900 Ft
Repülıtéri VIP váró szolgáltatás
ingyenes
PB kártyabirtokos + 1 fı részére**
MKB Private Banking Assistance
ingyenes
szolgálat***
IAPA**** tagság
ingyenes
6. Forgalmi jutalékok és költségek
Készpénzfelvétel
- MKB Bank bankfiókban
III.2. szerint
III.2. szerint
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
- egyéb belföldi bankfiókban ill. postán
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
1,15% + 6,3 EUR
1,15% + 6,3 EUR
- külföldi bankfiókban
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
- MKB Bank ATM-bıl
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- idegen ATM-bıl
390 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 390 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
- külföldi ATM-bıl
8 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 8 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
Postán végzett kártyás tranzakciók
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Vásárlás
0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
7. A kártya lejárati ideje
3 év
3 év
8. Biztosítás
ingyenes
ingyenes
* Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra
** Az MKB Private Banking kártyabirtokos és 1 fı vele utazó személy a Ferihegy 2. A és B terminálok Business váróiba díjmentes belépésre jogosult,
további személyek részére a belépés és szolgáltatások igénybevétele 23 EUR/Fı. További részletek a „Private Banking Kártyához kapcsolódó
szolgáltatások feltételei” címő, az MKB honlapján is megtalálható tájékoztatóban.
*** Az MKB Private Banking Assistance szolgálat keretében a tájékoztatás és információnyújtás ingyenes, minden eggyéb, az ajánlott, illetve igénybe
vett szolgáltatással kapcsolatos díjat, költséget, stb a kártyabirtokos köteles megfizetni a szolgáltató részére. További részletek a „Private Banking
Kártyához kapcsolódó szolgáltatások feltételei” címő, az MKB honlapján is megtalálható tájékoztatóban.
**** Az MKB Private Banking kártyabirtokos automatikusan IAPA (International Airlines Passengers Association) tagsági kártyát kap, amely feljogosítja
az IAPA által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. További részletek a „Private Banking Kártyához kapcsolódó szolgáltatások feltételei” címő, az
MKB honlapján is megtalálható tájékoztatóban.

A bankkártya használata során az elfogadó díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel vagy
kedvezményt nyújthat a bankkártya használatáért, amelynek mértékérıl, megfizetése módjáról az elfogadó nyújt tájékoztatást.
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MC Unembossed PayPass
2. A fedezeti számlán
elhelyezendı legkisebb
összeg
3. Standard költési limitek
Napi limit (HUF)
- vásárlás
- készpénzfelvétel
4. Egyszeri és éves díjak
Óvadék összege
Éves díj bankkártyánként
Forint alapú bankszámlához
kapcsolódó
5. Egyéb díjak
Bankkártya soron kívüli
elkészítésének díja
Bankkártya bankfiókban
történı átvétele*
A bankkártya letiltásának díja
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík/chip hibája
esetén
- kártyaletiltás esetén
- egyéb esetben
- sürgısségi kártyapótlás
külföldön
Bankkártya designváltás díja
Külföldön sürgısségi
készpénzfelvét díja
Sürgısségi szolgáltatás
elutasítása, illetve
visszavonása
Bankkártya bizonylat
beszerzésének díja
6. Forgalmi jutalékok és költségek
Készpénzfelvétel
- MKB Bank bankfiókban
- egyéb belföldi bankfiókban
ill. postán
- külföldi bankfiókban
- MKB Bank ATM-bıl
- idegen ATM-bıl
- külföldi ATM-bıl
Postán végzett kártyás
tranzakciók
Vásárlás
7. A kártya lejárati ideje
8. Biztosítás

MC Unembossed Student PayPass
nincs

száma
3
3

összege
100 000
100 000

száma
3
3

összege
100 000
100 000

egyedi elbírálás alapján
2 990 Ft

590 Ft

7 900 Ft
1 050 Ft
1 050 Ft
ingyenes
ingyenes
1 550 Ft
1 050 Ft

díjmentes
185 EUR
52 EUR
7 900 Ft

III.2. szerint
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
1,15% + 6,3 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft)
84 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
390 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
8 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
3 év
opcionális, éves díja 2 100 Ft

* Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra

A bankkártya használata során az elfogadó díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel vagy
kedvezményt nyújthat a bankkártya használatáért, amelynek mértékérıl, megfizetése módjáról az elfogadó nyújt
tájékoztatást.
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2. A fedezeti számlán elhelyezendı legkisebb
összeg
3. Standard költési limitek
Napi limit (HUF)
- vásárlás
- készpénzfelvétel
4. Egyszeri és éves díjak
Óvadék összege
Éves díj bankkártyánként
- forint alapú bankszámlához kapcsolódó
- deviza alapú bankszámlához kapcsolódó
5. Egyéb díjak
Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja
Bankkártya bankfiókban történı átvétele*
A bankkártya letiltásának díja
Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja
- mágnescsík/chip hibája esetén
- kártyaletiltás esetén
- egyéb esetben
- sürgısségi kártyapótlás külföldön
Bankkártya designváltás díja
Külföldön sürgısségi készpénzfelvét díja
Sürgısségi szolgáltatás elutasítása, illetve
visszavonása
Bankkártya bizonylat beszerzésének díja
6. Forgalmi jutalékok és költségek
Készpénzfelvétel
- MKB Bank bankfiókban
- egyéb belföldi bankfiókban ill. postán
- külföldi bankfiókban
- MKB Bank ATM-bıl
- idegen ATM-bıl
- külföldi ATM-bıl
Postán végzett kártyás tranzakciók
Vásárlás
7. A kártya lejárati ideje
8. Biztosítás

Mastercard Standard
PayPass

Mastercard Gold PayPass

100 000 HUF

100 000 HUF/400 USD/400
EUR

száma
5
5

összege
200 000
200 000

száma
15
5

összege
500 000
1 000 000

egyedi elbírálás alapján

egyedi elbírálás alapján

4 790 Ft
-

20 000 Ft
20 000 Ft

7 900 Ft
1 050 Ft
10 500 Ft

ingyenes
1 050 Ft
10 500 Ft

ingyenes
ingyenes
4 200 Ft
235 EUR
1 050 Ft
185 EUR

ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes

52 EUR

ingyenes

7 900 Ft

7 900 Ft

III.2. szerint
III.2. szerint
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
1,15% + 6,3 EUR
1,15% + 6,3 EUR
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
84 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
390 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 390 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
8 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 8 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft)
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
0,34% + 400 Ft, min. 810 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
0 Ft + (0,2% max. 6 000 Ft)
3 év
3 év
ingyenes
ingyenes

* Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra

A bankkártya használata során az elfogadó díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel vagy
kedvezményt nyújthat a bankkártya használatáért, amelynek mértékérıl, megfizetése módjáról az elfogadó nyújt
tájékoztatást.
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XIV. Bankszámlavezetéshez és fizetési forgalomhoz kapcsolódó
egyéb díjak
1.
Nyilvántartásba vételi/módosítási/törlési díj (papír alapú
230 Ft / megbízás
deviza állandó átutalás esetén)
2.
Értéknapos átutalási megbízások; fedezethiány miatt sorban
kezelt megbízások törlése (Ügyfél általi kérés, illetve banki
1 350 Ft / megbízás
kezdeményezés alapján)*
3.
Belföldi forint megbízás visszahívása (eseti átutalás és állandó átutalás megbízás alapján történı
terhelés/fizetés esetén)
3.1. az MKB Banknál vezetett bankszámláról
5 200 Ft / megbízás
3.2. nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról
5 200 Ft / átutalási megbízás + a
visszautalást indító bank által
felszámított költség
4.
VIBER megbízások törlése
26 000 Ft/tétel
5.
Nemzetközi átutalási megbízások törlése (Ügyfél által, vagy banki kezdeményezés alapján) a
teljesítésre irányuló munkafolyamat megkezdése után
5.1. az MKB Banknál vezetett bankszámláról
5 200 Ft /átutalási megbízás
5.2. nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról

5 200 Ft /átutalási megbízás + a
visszautalást indító bank által
felszámított költség

6.

5 200 Ft /átutalási megbízás

Nem teljesített vagy hibásan teljesített nemzetközi átutalási
megbízások összegének visszahívása, ha az átutalási
megbízás hibás egyedi azonosítót tartalmaz
Nemzetközi átutalás teljesítése körében az Ügyfél által
megadott adat módosítása
Nemzetközi átutalási megbízás teljesítésével kapcsolatos
információ beszerzése
Bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltése
Fedezethiány miatt nem teljesített és sorba állított
ügyfélmegbízás után felszámított díj
A 2007. évi CXXXVI. törvény alapján adathiány miatt zárolt
bankszámlák esetén fizetendı zárlati díj

260 Ft/hó/bankszámla +
bankszámlavezetési díj

12.

Bankszámlához kapcsolódó csekktömb igénylési díj

2 100 Ft/csekktömb

13.

Sürgısségi jutalék

0,1%/naptári nap,
min. 740 Ft

14.

Adóamnesztiával kapcsolatos eljárási díj
Privát Bankári szolgáltatás megléte vagy Privát Bankári
szolgálta-tásra irányuló szerzıdéskötés esetén
Egyéb esetben
Halál esetére szóló rendelkezés/módosítás

7.
8.
9.
10.
11.

15.

5 200 Ft /átutalási megbízás
5 200 Ft /információkérés
1 050 Ft/megbízás/hó
230 Ft/megbízás

ingyenes
1,5%/adóalap
1 550 Ft/alkalom

*A Bank által nyilvántartott értéknapos belföldi forint átutalási megbízásra vonatkozó NetBANKár rendszeren keresztül
kezdeményezett törlési kérés végrehajtásakor a díj nem kerül felszámításra

A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a "Kondíciós lista
magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések (L8)" fejezet tartalmazza!
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