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Átadták az első MKB Széchenyi Pihenőkártyát
Budapest, 2011. október 4. – Ünnepélyes keretek között került átadásra az első
Kártyabirtokosoknak az MKB SZÉP Kártya. A mindössze két hónapos indulást követően
máris közel 500 telephellyel négyszáz szolgáltató partner és több tucat munkáltató partner
csatlakozott az MKB Bankcsoport szolgáltatási palettáján megjelent legújabb lehetőséghez.
Az MKB SZÉP Kártya kibocsátója, az MKB Bank 100%-os tulajdonában álló MKB Nyugdíjpénztárt
és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. vezetője Lehoczky László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mind
több munkáltató ismeri fel az MKB SZÉP Kártyában rejlő lehetőséget, így az indulástól kezdve már
félszáz munkáltatóval kötöttek megállapodást. Mindemellett a kártyaelfogadó helyek száma is
rohamosan nő, hiszen röpke két hónap alatt eddig már közel négyszáz szerződött partner csatlakozott a
szállodákból, panziókból, apartmanokból, kempingekből és magánszállásokból álló hálózathoz. A
konstrukcióban részt vevő legjelentősebb szolgáltató partnerek között található a Magyarország
számos városában szállodákat üzemeltető Hunguest Hotels és Danubius Hotels szállodaláncok. Az
MKB SZÉP Kártyát kibocsátó Intézmény év végére ezer feletti szerződött partnerre számít. A kártya
természetesen a jövőben felmerült több zsebes lehetőségre is készen áll, annak bevezetésére is készen
állnak.
Ezt követően Szöllősi László államtitkár-helyettes úr nyújtotta át az első tulajdonosoknak az MKB
Széchenyi Pihenőkártyát.
Az átadás alkalmával Erdei Tamás úr, az MKB Bank Zrt elnök-vezérigazgatója elmondta: mind az
MKB Bank háttere, mind a kibocsátást és a nyilvántartást végző Intézmény több mint 10 éves
nyugdíjpénztári és egészségpénztári területen szerzett szakmai és technikai tudása és tapasztalata
biztosítja a magas színvonalú és felhasználóbarát rendszer sikerét.
Az MKB – a jogszabály által biztosított kereteken belül – a lehető legrugalmasabb, legegyszerűbb és
kedvező költségű kártyarendszert alakított ki, amely a konstrukció mindhárom érintettjének hordoz
előnyöket.
A szolgáltatók:
egyszerűen és ingyenesen kapcsolódhatnak be a SZÉP Kártya elfogadói körébe;
rugalmas elfogadási lehetőséggel (banki terminál, telefonos vagy internetes engedélyeztetés) a
legkisebbtől a legnagyobb szolgáltató egyaránt csatlakozhat;
nincs kötelezően előírt elfogadási mód;
alacsony, mindössze max. nettó 1,5 százalékos jutalék költség, kizárólag az igénybevett
szolgáltatások után;
a fizetést követően rövid időn belül automatikusan kerül átutalásra a szolgáltatás ellenértéke,
külön összesítés nélkül,
így mentesülnek a korábbi papíralapú csekkek beváltásával kapcsolatos adminisztrációtól.
A munkáltatók:
kedvezményes adózással biztosíthatják ezt a béren kívüli juttatási lehetőséget munkavállalóik
számára;
az igénylés egyszerű, gyors és rugalmas;
az adminisztrációs terhek minimálisak;
a juttatás költségmentesen igényelhető.
Kedvelt szolgáltatás, hogy a kártyakiosztásnál választhatnak abban is, hogy maguk kívánják
átadni dolgozóiknak, vagy kérik annak kipostázását közvetlenül dolgozóik részére.
A felhasználók, azaz a munkavállalók:
a munkáltató által utalt támogatás összege levonás nélkül kerül a munkavállaló
utalványszámlájára, az a jóváírást követően már pár napon belül felhasználható;
a kártya egy elektronikus fizetési eszköz, így nincsenek címletek, a felhasználás során nem kell
ahhoz igazodni;
könnyen és naprakészen ellenőrizhetik a rendelkezésükre álló összeget;
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az MKB SZÉP kártya kibocsátása részükre ingyenes, ellenérték fejében tetszőleges számú
társkártyát igényelhetnek;
nincs költségük a kártya használatával kapcsolatban,
a rugalmas fizetési lehetősséggel bármely kedvenc üdülőhelyük csatlakozhatnak, így a fizetés
nem csak a nagyoknál lehetséges,
bármikor javasolhatnak szolgáltatót a SZÉP Kártya elfogadó helyeinek bővítéséhez.
A SZÉP Kártyát igénylő munkáltatók jelentkezését az ugyfel@mkbszepkartya.hu, a kártyát elfogadni
akaró szolgáltatókét a szolgaltato@mkbszepkartya.hu e-mail címen várja a kibocsátó Intézmény. A
csatlakozás mind a munkáltatók, mind a szolgáltatók részére előzetes szerződéskötést igényel,
amelynek szövege letölthető www.mkbszepkartya.hu honlapról.

