SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megkezdi a SZÉP Kártyák kibocsátását az MKB Bank
Budapest, 2011. augusztus 16. – Hamarosan gazdára találhat az első MKB Széchenyi Pihenő
Kártya. A díjmentesen kibocsátott, ötéves lejáratú eszközre akár évi 300 ezer forintos
támogatást is kaphatnak munkáltatójuktól a munkavállalók, adókedvezménnyel.
Az egészségmegőrzéshez és az életminőség általában vett javításához kapcsolódó szolgáltatások
minél szélesebb körű elérhetőségét célozza az MKB SZÉP Kártya, amelynek rövidesen megkezdődik
a kibocsátása – közölte a konstrukció bevezetését koordináló Lehoczky László. Az MKB SZÉP
Kártya kibocsátásához és a szükséges nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatokat a bank 100%-os
tulajdonában álló MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. végzi.
A bankcsoport – a jogszabály által biztosított kereteken belül – a lehető legrugalmasabb,
legegyszerűbb és kedvező költségű kártyarendszer kialakítására törekszik, amely a konstrukció
mindhárom érintettjének előnyös.
A munkavállalóknak
kényelmes: a jogszabályban előírt POS terminálos és internetes mód mellett lehetőség van a
telefonos engedélyezéssel történő fizetésre is;
pontos: külön címletek nincsenek, így az ellenérték annyi, amennyibe a szolgáltatás kerül;
biztonságos: elvesztés esetén a kártya letiltható, illetve pótolható;
gazdaságos: a munkáltatói támogatás adott évi összege a következő év végéig használható;
olcsó: a kártya a munkavállalóknak ingyenes, darabonként mindössze 1875 forintért pedig
tetszőleges számú társkártya igényelhető, a főkártyához hasonlóan öt éves lejárattal.
A munkáltatóknak:
előnyös: a dolgozónak az eddiginél magasabb, egy adott évben jelenleg maximum 300 000
forint támogatás adható kedvezményesen a SZÉP Kártyára;
költségkímélő: igénylése, kibocsátása nem jár kezelési költséggel;
egyszerű: a támogatás nyújtásával (utalással) és a legszükségesebb adatok elektronikus
megadásával kezdeményezhető a kártyarendelés;
kiszámítható: a támogatás nyújtásának ütemezése testre szabható;
követhető: a munkáltató maga oszthatja ki a megszemélyesített kártyákat a
munkavállalóinak, továbbá átvállalhatja a teljes adminisztrációt.
A szolgáltatóknak:
rugalmas: az előírt POS-terminálos és internetes mellett telefonos fizetési lehetőség;
kedvező: az üdülési csekknél kisebb költséggel járó elfogadás;
gyors: egyszerű és olcsó bekapcsolódás a SZÉP Kártya elfogadói körébe;
takarékos: nincs papíralapú adminisztráció, gyorsabb a kifizetés átfutási ideje;
ígéretes: a tapasztalatok szerint a kártyahasználat jelentős többletforgalmat generálhat.
A SZÉP Kártyát igénylő munkáltatók jelentkezését az MKB az ugyfel@mkbszepkartya.hu, a kártyát
elfogadni akaró szolgáltatókét a szolgaltato@mkbszepkartya.hu e-mail címen várja az MKB. A
csatlakozás előzetes szerződéskötést igényel, amelynek szövege letölthető www.mkbszepkartya.hu
honlapról.

