SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sikerrel debütált a SZÉP Kártya az MKB Banknál
Budapest, 2011. augusztus 29. – Rohamtempóban bővül az MKB Bankcsoport szolgáltatási
palettáján augusztusban megjelent Széchenyi Pihenőkártya szerződött szolgáltatóinak száma,
miközben a munkáltatók is sorra igénybe veszik a lehetőséget.
Az egészségmegőrzéshez és az életminőség általában vett javításához kapcsolódó szolgáltatások
minél szélesebb körű elérhetőségét célozza az MKB SZÉP Kártya, amelynek augusztus elején
kezdődött meg a kibocsátása. A SZÉP Kártya kibocsátására és felhasználására vonatkozó
kormányrendelet alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a tevékenység megkezdését
tudomásul vette. 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 néhány hete indult SZÉP kártya elfogadó helyeinek száma rohamosan nő, eddig már több mint 100
szerződött partner csatlakozott a szállodákból, panziókból, apartmanokból, kempingekből és
magánszállásokból álló hálózathoz. A konstrukcióban részt vevő egyik legjelentősebb szolgáltató
partner a Magyarország számos városában szállodákat üzemeltető Hunguest Hotels szállodalánc. Az
élénk érdeklődésre tekintettel a konstrukció bevezetését koordináló Lehoczky László az év végére
mintegy ezer szerződött partnerre számít.
A kezdeményezés sikerét igazolja az is, hogy a szolgáltatók mellett a munkáltatók is szép számmal
csatlakoznak és választják a SZÉP kártyát alkalmazottaiknak a cafetéria-juttatás biztonságos és
könnyű biztosítására – mondja Lehoczky László
Az MKB – a jogszabály által biztosított kereteken belül – a lehető legrugalmasabb, legegyszerűbb és
kedvező költségű kártyarendszert alakít ki, amely a konstrukció mindhárom érintettjének hordoz
előnyöket.
A szolgáltatók:
egyszerűen és alacsony költséggel kapcsolódhatnak be a SZÉP Kártya elfogadói körébe;
gyorsan és biztonságosan meggyőződhetnek az adott SZÉP Kártya elfogadhatóságáról POSterminál, internetes hozzáférés, illetve telefonos autorizáció használatával;
egyszerűen és biztonságosan hozzájutnak a szolgáltatás ellenértékéhez;
mentesülnek a korábbi papíralapú csekkek beváltásával kapcsolatos adminisztrációtól.
A munkáltatók:
könnyen és biztonságosan biztosíthatják a SZÉP Kártyát alkalmazottaik számára;
rugalmasan utalhatják az ellenértéket.
A felhasználók, azaz a munkavállalók:
saját szájuk íze szerint és biztonságosan használhatják fel a cafetéria-juttatást;
könnyen és naprakészen ellenőrizhetik a rendelkezésükre álló összeget;
tetszőleges számú társkártyát igényelhetnek;
javasolhatnak szolgáltatót a SZÉP Kártya elfogadó helyeinek bővítéséhez.
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.

