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NYISSON MKB SZÉP KÁRTYA SZÁMLÁT
VIDEÓBANKON KERESZTÜL!

Az MKB VideóBANK az MKB Bank munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között videón keresztül, számítógépről, okostelefonról vagy akár tabletről elérhető szolgáltatása, amelynek keretében leendő Ügyfeleink
már MKB SZÉP Kártya számlát is nyithatnak. A VideóBANK-os ügyintézés legfőbb előnye, hogy bankfiók
személyes felkeresése nélkül, kényelmesen, otthonról is megköthető az MKB SZÉP Kártya számlaszerződés, melyre rövid időn belül meg is érkezhet a munkáltatói juttatás. A számlához tartozó MKB SZÉP Kártyát
minden esetben postán küldjük meg új Ügyfeleink részére.
Az MKB SZÉP Kártya szolgáltatás részletes leírását az MKB SZÉP Kártya honlapján (mkbszepkartya.hu) is
közzétett, alábbi hirdetmények tartalmazzák:
az MKB SZÉP Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF),
az MKB SZÉP Kártya Kondíciós Lista,
az MKB VideóBANK szolgáltatás adatkezelési tájékoztatója
Kérjük, a szerződéskötési folyamat megkezdése előtt alaposan tanulmányozza át az említett dokumentumokat.

mkbszepkartya.hu

A VIDEÓBANKI ÜGYINTÉZÉS FELTÉTELEI
ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI
Az ügyintézés munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között lehetséges. Az ügyintézés és a jognyilatkozatok
tétele magyar nyelven történik. Az ügyintézés és során az Ügyfélnek lehetősége van a szerződés, jognyilatkozat adatainak módosítására, valamint javítására, kérjük ezt igény esetén jelezze Ügyintézőnknek.
Az elektronikus úton tett, szerződéskötésre irányuló jognyilatkozat joghatás kiváltására alkalmas, és írásbelinek minősül.
A videóhívás útján kötött MKB SZÉP Kártya számlaszerződéstől a szerződéskötéstől számított 14 napon
belül MKB VideóBANKon keresztül és írásban is elállhat.
Az MKB VideóBANK szolgáltatás használatával a felhasználók automatikusan elfogadják az MKB VideóBANK szolgáltatás igénybevételének feltételeit.
A szerződéskötéshez a személyazonosság igazolása szükséges, érvényes belföldi hatóság által kiállított
igazolvánnyal, amely lehet személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély is. A szerződéskötési folyamat során belföldi lakcímkártya bemutatása is szükséges.

TECHNIKAI FELTÉTELEK:
ANDROIDOS OKOSTELEFON ESETÉN: 			

APPLE IPHONE OKOSTELEFON ESETÉN:

Előlapi kamera
Mikrofon és hangszóró
Legalább Android 4.4-es verzió
Google Chrome, vagy Firefox böngésző

Előlapi kamera
Mikrofon és hangszóró
Legalább iOS 11.2.6-os verzió
Safari böngésző

LAPTOP ÉS ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP ESETÉN:
Webkamera
Mikrofon és hangszóró
Legalább 2 GB memória
	
Google Chrome (v44+), vagy Mozilla Firefox (52+), vagy Internet Explorer (9+),
vagy Microsoft Edge (14+), vagy Apple Safari (8+) böngésző

A VIDEÓBANK HASZNÁLATA:
1.	Kérjük, készítse elő érvényes személyigazolványát, jogosítványát, vagy útlevelét, valamint
lakcímkártyáját.
2. Nyomja meg az „Elindítom az ügyintézést” gombot az ügyintézés elindításához.
3. Kérjük, fogadja el az adatkezelési feltételeket.
4. A technikai feltételek ellenőrzését követően kérjük, a várakozószobában várakozzon.
5. Amint Ön következik kapcsoljuk ügyintézőnket, aki személyesen áll az Ön rendelkezésére.

ELINDÍTOM AZ ÜGYINTÉZÉST

mkbszepkartya.hu

A SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA
A VIDEÓHÍVÁS ALATT:
1.	Ügyintézőnk ellenőrzi az Ön személyazonosságát, valamint tájékoztatja a szerződéskötés lényeges
feltételeiről és a szerződéskötés folyamatáról.
2.	Ezt követően Önnek nyilatkoznia kell, hogy megismerte és elfogadja az MKB SZÉP Kártya szolgáltatás
igénybevételének feltételeit.
3. Munkatársunk ezt követően elkészíti az Ön MKB SZÉP Kártya számlaszerződését, melyet többek
között az adatok ellenőrzése céljából megmutatunk Önnek.
4.	Amennyiben Ön a szerződés elfogadásáról szóban nyilatkozik, szóbeli nyilatkozatával, majd a bank
elektronikus aláírásával a szerződés létrejön.
5. S ikeres szerződéskötést követően az MKB SZÉP Kártya számlaszerződését titkosítva, e-mailben
küldjük el Önnek, illetve megnyitjuk az MKB SZÉP Kártya honlapról (mkbszepkartya.hu) elérhető
Személyes Tárhelyét, ahol egyszerűen nyomonkövetheti MKB SZÉP Kártya számlájának forgalmát.

ELINDÍTOM AZ ÜGYINTÉZÉST

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK:
Az MKB SZÉP Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának Általános Üzleti Feltételei
MKB SZÉP Kártya Kondíciós Lista
Az MKB VideóBANK adatkezelési tájékoztatója

mkbszepkartya.hu

