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Az MKB Széchenyi Pihenőkártya
(MKB SZÉP Kártya) jellemzői, előnyei

1. Előnyök, jellemzők a MUNKÁLTATÓK számára















egyetlen béren kívüli juttatás kedvezményes adózással (34,5%): 450.000 Ft/év/ fő 3 alszámlára:
o szállás (üdülés) 225.000 Ft,
o vendéglátás (meleg étkezés) 150.000 Ft,
o rekreáció, szabadidős tevékenység 75.000 Ft összegig
Előbbi alszámlánkénti keretösszegeken belül a SZÉP Kártyás munkáltatói támogatás után 15% SZJA-t és
19,5% SZOCHO-t kell fizetnie a versenyszférában működő munkáltatónak (34,5% együttesen).
A közszférában működő munkáltató 200.000 Ft éves béren kívüli juttatási keretéből adhat SZÉP
Kártyás juttatást.
Az éves és az alszámla keretösszeg felett is adható egyes meghatározott juttatásként a bérhez
viszonyítva még mindig kedvezményesebb (40,71 %-os) adóteherrel SZÉP Kártya juttatás.
Ezen túlmenően a SZÉP Kártyával kapcsolatban a munkáltatónál nem merül fel többlet költség (pl.
kezelési költség), a munkavállalót adó, járulék nem terheli.
adható cafetéria részeként, vagy önálló jogcímen;
differenciáltan (személyenként eltérő összegben, nem normatív módon) is biztosítható;
rendszeresen és alkalomszerűen is nyújthatja a munkáltató;
a támogatás összege levonás nélkül a munkavállaló SZÉP Kártyás számlájára kerül;
a munkáltató adminisztrációs terhe minimális: mindössze juttatás összegét kell elutalni a munkavállalók
MKB SZÉP Kártyás számláira;
a munkáltató a Banknak 0 Ft költséget fizet az MKB SZÉP Kártyával kapcsolatban;
a támogatások a munkavállalók MKB SZÉP Kártyás számláin 3 munkanapon belül könyvelésre kerülnek,
és a könyvelést követően azonnal költhetők;
a munkavállalónak az Intézmény díjtalanul küld minden jóváírt támogatásról értesítést (e-mailen,
amennyiben az adat rendelkezésre áll), továbbá minden kártyabirtokos az mkbszepkartya.hu honlapon
jelszóval védett bokszába megkapja az értesítést;
a kártyák gyártását heti rendszerességgel végzik, a postázás a megrendeléstől számítva legkésőbb 15
munkanapon belül történik;
a munkáltatónak nincs feladata a szolgáltatókkal, a támogatás elköltésével kapcsolatban;
Az MKB SZÉP Kártya szolgáltatással kapcsolatban eddig munkáltatói szerződéssel nem rendelkező
munkáltatónak, már nem kötelező szerződéses jogviszonyban állnia az MKB SZÉP Kártya kibocsátó MKB
Bank Zrt-vel. A SZÉP Kártyás juttatás és kapcsolódó szolgáltatások gördülékeny és folyamatos biztosítása
érdekében a Munkáltató és az MKB Bank Zrt. szerződésen alapuló együttműködése kölcsönösen előnyös
lehet a kapcsolattartás, az egymás gyors informálása szempontjából.
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béren kívüli juttatásként, a cafetéria elemeként vagy önálló jogcímen kaphatják, igényelhetik;
A munkavállalónak ehhez az MKB Bank Zrt, bármelyik bankfiókjában SZÉP Kártyás számlavezetési
szerződést kell kötnie, s majd ez alapján fogja megkapni a Banktól a SZÉP Kártyáját a dolgozó;
Társkártya, a pótkártya megrendelést, az adatmódosítás bejelentését, a munkavállaló egyszerű
nyomtatvánnyal közvetlenül intézheti a bankfiókokban;
a támogatás teljes összege levonás nélkül elkölthető, a munkavállalót (a társkártya és a pótkártya díján
és az utalás évét követő második naptári év május 31-éig fel nem használt egyenleg után felszámított
díjon felül) költség nem terheli, ideértve a munkavállaló főkártyájának gyártását és kiküldését, valamint a
kártyahasználatot is;
az utalás évét követő második naptári év május 31-éig fel nem használt pénzeszközök terhére a Bank a
rendelkezésre álló pénzeszköz 3%-ának megfelelő havi díjat számít fel;
További részletek: www.mkbszepkartya.hu
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a főkártya ingyenes, a társkártya, a pótkártya (elvesztés, névváltozás miatti, stb.) díja 1.500 Ft+áfa =
1.905 Ft, mely a munkavállalót terheli, de a támogatásból nem finanszírozható, a díjat a munkavállaló
közvetlenül a Banknak fizeti meg;
a kártya 5 évig érvényes, a munkavállaló kártyája automatikusan és díjtalanul a lejáratkor cserére kerül,
ha a kártyabirtokos az előző két évben kapott támogatást;
a kártyák gyártása heti rendszerességgel történik, a postázás a megrendelést követő legkésőbb 15
munkanapon belül történik;
az MKB SZÉP Kártya aktiválása, letiltása, egyenleglekérdezése, átmeneti felfüggesztése, az alábbi
módokon intézhető:
o honlapunkon: www.mkbszepkartya.hu
o ügyfélszolgálatunkon keresztül: a (1) 268 7272 számon, hétfő – péntek: 9-15 óra között
o a Kártyaközpont elérhetőségein: a (1) 238 0361 vagy (1) 238 0362-es telefonszámokon valamint a
(20) 298 7009, (30) 931 9704, (70) 779 7699 mobilszámokon minden nap (H–V) 8-20 óra között
a támogatások a munkavállalók MKB SZÉP Kártyás számláin legkésőbb 3 munkanapon belül könyvelésre
kerülnek, és a könyvelést követően azonnal költhetők;
a munkavállalónak a Bank díjtalanul küld minden jóváírt támogatásról értesítést (e-mailen, amennyiben
az adat a rendelkezésre áll), továbbá minden kártyabirtokos az mkbszepkartya.hu honlapon jelszóval
védett bokszába megkapja az értesítést, a felhasználási határidő megjelölésével;
a munkavállalónak a vásárlásairól a Bank azonnal e-mail értesítőt küld (amennyiben meg van adva a
munkavállaló e-mail címe);
jogosulatlan felhasználás esetén a kifizetés letiltható (1 munkanapon belül);
a honlapon a munkavállaló egyedi jelszóval az utalványszámlájának mindenkori egyenlegét és teljes
forgalmát, valamint adatait megtekintheti;
Mobil applikáció segítségével a munkavállaló lekérdezheti egyenlegét és MKB SZÉP Kártyát elfogadó
szolgáltató helyeket kereshet;
széleskörű elfogadó hálózat, a honlapon a szolgáltatók listája megtekinthető, több paraméter alapján
böngészhető;
a szolgáltatók saját döntésük szerint kedvezményeket adhatnak az MKB SZÉP Kártya birtokosainak;
a kártyahasználat - a munkavállaló számára díjmentes - öt engedélyezési forma szerint működik:
o banki POS terminállal,
o internetes engedélyeztetéssel (honlapunkon keresztül),
o telefonos engedélyeztetéssel (Kártyaközpontunkon keresztül),
o előrefizetéssel (előlegfizetéssel) interneten keresztül,
o szolgáltató web shopján keresztül.
az internetes és a telefonos engedélyezés POS terminál hiányában, de akár mellette is alkalmazható, így
a kisebb partnerek is lehetőséget kapnak az elfogadásra;
amennyiben egy szolgáltató még nem szerződött kártyaelfogadó, jelezzék a Banknak, soron kívül
megkeressük. A szolgáltatói szerződés a honlapról letölthető, így a szolgáltató is kezdeményezheti a
szerződéskötést.
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