Díjjegyzék

Számlavezető neve: MKB Bank Nyrt.
Számla megnevezése: Számlavezetés azon 14. életévüket be nem töltött ügyfelek
számára, akik olyan Szervezet támogatottjai, amelyekkel a Bank megállapodott a
szolgáltatás biztosítására
Dátum: 2019. október 11.


Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének
díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget ad továbbá az említett díjaknak a más számlákhoz
kapcsolódó díjakkal való összehasonlításához.



A számlához kapcsolódó, de itt fel nem sorolt, egyéb szolgáltatások igénybevételéért
további díjak számíthatóak fel. Teljes körű tájékoztatás itt található:
I/A. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások
azon 14. életévüket be nem töltött ügyfelek számára, akik olyan Szervezet támogatottjai,
amelyekkel a Bank megállapodott a szolgáltatás biztosítására
Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések
Kondíciós lista magánszemélyek részére – Betéti termékek



Az e dokumentumban használt kifejezéseket ismertető fogalomtár díjmentesen elérhető.

Szolgáltatás

Díj

Általános számlaszolgáltatások
Számlavezetés
 Bankszámla vezetése



Havonta
Teljes éves díj



Bankszámlakivonat postázása havonta egy
alkalommal
 Bankszámlakivonat postázása havonta egy
alkalom felett, postai úton
 Számlazárás díja
 Számlaváltás díja
 Látra szóló éves kamatláb
 EBKM értéke
Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
 Internetbanki [NetBANKár] szolgáltatás

Kivonatonként

0 Ft
0 Ft
0 Ft
655 Ft
0,01%
0,01%

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
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SMS-szolgáltatás
 SMS-szolgáltatás [MobilBANKár]

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

Telefonos banki szolgáltatás
 Telefonos szolgáltatás [TeleBANKár]
telefonszámonként

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön forintban
 Átutalás saját bankszámlák között
 Átutalás belföldön forintban, bankfiókban
 Átutalás belföldön forintban, VIBER





Átutalás belföldön forintban, bankfiókban, soron
kívül
Rendszeres átutalás
 Forint rendszeres átutalás, bankon belül

 Forint rendszeres átutalás, bankon kívül
 Deviza rendszeres átutalás, bankon belül
 Deviza rendszeres átutalás, bankon kívül
Beszedés
 Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési 
megbízás
 Azonnali forint beszedés, bankon belül

 Azonnali forint beszedés, bankon kívül
Átutalás euróban (SEPA)
 Átutalás euróban (SEPA), bankon belül,

bankfiókban
 Átutalás euróban (SEPA), bankfiókban, bankon 
belül, soron kívül
 Átutalás euróban (SEPA), bankon kívül,

bankfiókban
 Átutalás euróban (SEPA), bankfiókban, bankon 
kívül, soron kívül
Átutalás egyéb devizában
 Átutalás egyéb devizában, bankon belül,

bankfiókban
 Átutalás egyéb devizában, bankfiókban, bankon 
belül, soron kívül
 Átutalás egyéb devizában, bankon kívül,

bankfiókban
 Átutalás egyéb devizában, bankfiókban, bankon 
kívül, soron kívül
 Átutalás a Bank által nem jegyezett devizában 


Forint átutalás külföldre



Forint átutalás külföldre, soron kívül



0 Ft
0 Ft
0,71% min. 14 203 Ft max.
126 000 Ft
0,2% min. 760 Ft

80 Ft
123 Ft
777 Ft
0,50% min. 1 881 Ft max.
9 614 Ft
67 Ft
746 Ft
0,4536% min. 742 Ft max. 5 537 Ft
4 566 Ft
0,20% + 4 566 Ft min. 5 326 Ft
0,23% min. 4 731 Ft max. 35 328 Ft
0,43% min. 5 491 Ft max. 50 528 Ft

4 566 Ft
0,20% + 4 566 Ft min. 5 326 Ft
0,32% min. 6 388 Ft max. 94 000 Ft
0,52% min. 7 148 Ft max.
127 693 Ft
0,36% min. 11 897 Ft max.
102 000 Ft
0,71% min. 14 203 Ft max.
126 000 Ft
0,91% min. 14 963 Ft max.
154 579 Ft
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Deviza jóváírás
 Bankszámlára érkező átutalás jóváírása

0 Ft

Kártyák és készpénz
Betéti kártya-szolgáltatás
 Betéti kártya-szolgáltatás



A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

Hitelkártya-szolgáltatás
 Hitelkártya



A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön
 Vásárlás

Betéti-vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön
 Vásárlás

Készpénzfelvétel belföldön
 Készpénzfelvétel belföldön, forintban, saját
bankfiókban
 Készpénzfelvétel belföldön, valutában, saját
bankfiókban
Készpénzfelvétel külföldön
 Készpénzfelvétel külföldön



A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
0 Ft
1,03% + 250 Ft min. 1 160 Ft max.
53 134 Ft



Készpénzbefizetés belföldön
 Készpénzbefizetés saját bankfiókban 10 millió 
forint alatt
 Készpénzbefizetés saját bankfiókban 10 millió
forinttól

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
0 Ft
0,1%

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
Folyószámlahitel
 Folyószámla hitelkeret

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

Egyéb szolgáltatások
Limitmódosítás
 Limitmódosítás
Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása
 Fedezetigazolás

 Számlaegyenleg igazolás
 Egyéb igazolás banki formalevél alkalmazásával
Egyéb szolgáltatások
 Azonnali forint beszedés: az ügyfél a beszedés 
benyújtója

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
0 Ft
1 740 Ft
655 Ft
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Azonnali forint beszedés, bankon kívül: az ügyfél
a beszedés benyújtója

Előre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása
Deviza rendszeres átutalás bankfióki
nyilvántartásba vétele, módosítása vagy törlése

Fedezethiány miatt nem teljesített és sorba állított
megbízás
Fedezethiány miatt sorban kezelt megbízások 
törlése
Belföldi forint megbízás visszahívása, bankon 
belüli számláról
Belföldi forint megbízás visszahívása, bankon 
kívüli számláról



VIBER megbízások törlése

Nemzetközi átutalási megbízások törlése a
teljesítésre irányuló munkafolyamat megkezdése
után, bankon belül

Nemzetközi átutalási megbízások törlése a
teljesítésre irányuló munkafolyamat megkezdése
után, bankon kívül

Nem teljesített vagy hibásan teljesített
nemzetközi átutalási megbízások összegének
visszaszerzése, nem a Bank hibája miatt, 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



Adathiány miatt zárolt bankszámla zárlati díja



Halál esetére szóló rendelkezés megadása vagy

módosítása









0,21% min. 655 Ft max. 5 450 Ft
0,19% min. 5 450 Ft
240 Ft
240 Ft
1 410 Ft
5 450 Ft
5 450 Ft +
a visszautalást indító bank által
felszámított költség
27 200 Ft
5 450 Ft

5 450 Ft +
a visszautalást indító bank által
felszámított költség
5 450 Ft

5 450 Ft
5 450 Ft
Havonta
Teljes éves díj
Havonta
Teljes éves díj

1 090 Ft
13 080 Ft
270 Ft
3 240 Ft
1 630 Ft
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