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HIRDETMÉNY 

AZ MKB BANK XVI. BEFEKTETÉSI 
SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓS LISTÁBAN 
FOGLALT ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA 
VEZETÉSI DÍJÁRA VONATKOZÓ 
KEDVEZMÉNYRŐL, AZ IGÉNYBEVÉTEL 
FELTÉTELEIRŐL 

Az MKB Bank Nyrt. a  XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő 

szolgáltatások kondíciós listában foglalt Összevont értékpapírszámla vezetés 

díjaira vonatkozóan a következő kedvezményes díjtételeket alkalmazza a 

kedvezmény igénybevételi feltételeinek teljesülése esetén az akció időtartama alatt 

megkötött összevont értékpapírszámlák és ügyfélszámlák vonatkozásában a 

kedvezményes időszak alatt: 

I. Összevont értékpapírszámla vezetés díja Díj mértéke 

2. Éves állományi díj Díjmentes 

2.1. Minimum díj 0 Ft 

 

Az akció időtartama: 2021.02.01. – 2021.07.31. 

A kedvezmény igénybevételének együttes feltételei (továbbiakban: Feltételek): 

1. A kedvezményt azon természetes személyek vehetik igénybe, akik 

 

a. az MKB Banknál Összevont értékpapírszámlát és ügyfélszámlát 

nyitnak az akció időtartama alatt, és 

b. a számlanyitás időpontjában nem rendelkeznek – MKB Trezor 

Tartós Befektetési Számla kivételével - MKB Bank által vezetett 

Összevont értékpapírszámlával és ügyfélszámlával1. 

                                                           
1 Nem vehet részt az akcióban, akinek a számlanyitáskor az MKB Bank már vezet összevont 

értékpapírszámlát és ügyfélszámlát (ideértve a NYESZ, a Stabilitási Megtakarítási számlákat, valamint 
a Start és a Gondoskodó összevont értékpapírszámlát és ügyfélszámlát is). Azon ügyfelek, akik a 
számlanyitás időpontjában kizárólag MKB Trezor Tartós Befektetési Számlával rendelkeznek, 
nyithatnak a jelen hirdetményben rögzített kedvezményes feltételekkel Összevont értékpapírszámlát 
és ügyfélszámlát. 
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2. A számlatulajdonos vagy meghatalmazottja az ügyfélszámlán 

elhelyezett összeg terhére az akció időtartama alatt, 

a) MKB Bank által forgalmazott Lakossági Állampapírokra, 

és/vagy 

b) aktuálisan elérhető, az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. által 

kezelt Befektetési Alapok befektetési jegyire  

vonatkozó vételi nyilatkozatot, jegyzési megbízást vagy vételi 

tranzakciót kezdeményez.  

A megnyitásra kerülő számla Standard Összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla 

és MKB Trezor Tartós Befektetési Számla lehet. (Az MKB Trezor Tartós Befektetési 

Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a 

www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/mkb-trezor-szamlak honlap nyújt részletes 

tájékoztatást.) 

 

Amennyiben a számla megnyitásra kerül, de a kedvezményes időszak utolsó 

napján, azaz 2021.07.31-én sem pénz, sem értékpapír egyenleg nincs a számlán, a 

Bank a megnyitott összevont értékpapírszámlát és ügyfélszámlát jogosult 

megszüntetni.  

Amennyiben a számlára a kedvezményes időszakban a Banknál vezetett másik 

értékpapírszámláról értékpapír kerül jóváírásra, akkor az ezt követő hónaptól a 

kedvezményt a számlára vonatkozóan az MKB Bank megszünteti.  

Amennyiben a kedvezményes időszak alatt az értékpapírszámlára a jelen 

Hirdetmény 2. pontjában felsoroltakon kívüli értékpapír kerül vételre, jóváírásra, 

akkor az ezt követő hónaptól a kedvezményt a számlára vonatkozóan az MKB Bank 

megszünteti. 

 

A kedvezményes időszak: a számla megnyitásától 2021.07.31.-éig tart. 

 

A kedvezményes időszakban a számlára vonatkozó, a jelen hirdetményben 

felsoroltakon kívüli egyéb díjtételek és feltételek a XVI. Befektetési szolgáltatások, 

valamint kiegészítő szolgáltatások kondíciós listában foglalt kondícióknak 

megfelelően kerülnek alkalmazásra. (A hivatkozott kondíciós lista megtekinthető a 

www.mkb.hu honlapon.) 

 

A kedvezményes időszak végét követően a számla kondícióira teljes körűen - tehát 

az Összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla-vezetés és az MKB Trezor Tartós 

Befektetési Számla-vezetés díjaira vonatkozóan is - az MKB Bank Nyrt.  XVI. 

Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások kondíciós listában 

foglalt standard díj és jutalék mértékek lesznek irányadók. 

 

Budapest, 2021.01.29. 

MKB Bank Nyrt. 

http://www.mkb.hu/

