Az MKB SZÉP Kártya Kondíciós Lista
Hatályos: 2022.10.12-től
Közzétéve: 2022.10.11.
Változás: A Bank a 318/2022.(X.6.) számú kormányrendeletnek megfelelően bevezeti a 4. pontban
meghatározott egyszeri díjat.
I. MKB SZÉP Kártya bankszámlavezetés
1. SZÉP Kártya számlanyitás
2. Havi számlavezetési díj
2.1 Havi számlavezetési díj a juttatás évét követő második naptári év
május 31-ig
2.2 Havi számlavezetési díj a juttatás évét követő második naptári év
május 31-ig fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére,
esedékes az adott hónap első napján**
3. Éves bankszámlakivonat
4. Egyszeri díj
4.1. A 2022. október 15-ig beérkezett juttatás 2023. május 31-ig fel
nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére, esedékes 2023.
június 1-én
4.2. A 2022. október 15-e után beérkezett juttatás beérkezést követő

legalább 365 napos időszak alatt fel nem használt pénzeszköz
erejéig és terhére, esedékes március 20. és szeptember 20.
napján.
II.MKB SZÉP Kártya fizetési forgalom
1. A bankszámlára érkező utalás jóváírása
2. SZÉP Kártya költések terhelése
2.1 POS terminál fizetés
2.2 WEP Shop fizetés (virtuális POS alkalmazásával)
2.3 Telefonos engedélyezés
2.4 Internetes engedélyezés
2.5 Előre fizetés
3. Elhalálozás esetén
3.1 Átutalás az örökös SZÉP Kártya bankszámlájára
3.2 Átutalás az örökös bármely bankszámlájára

Számlánkénti díj
ingyenes
ingyenes
a havi nyitóegyenleg 3 %-a, min.
100 Ft*

ingyenes
2023. június 1-i nyitóegyenleg 15
%-a, minimum 100 Ft*
március 20- án és szeptember 20án a nyitóegyenleg 15 %-a,
minimum 100 Ft* (A díj
alkalmazására első alkalommal
2024. március 20-án kerül sor.)
A díj nem számítható fel azon
pénzeszközre, amelyre az egyszeri
díj már felszámításra került.
Tételenként díj
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes

III.MKB SZÉP Kártya pénztári tranzakciók
1. Elhalálozás esetén az örökös részére történő pénztári kifizetés

ingyenes

IV.Elektronikus szolgáltatások
1. Mobil applikáció használata
2. Elektronikus üzenet a számla egyenleg csökkenéséről
3. Elektronikus üzenet a lejáró kártyaösszegekről
4. MKB SZÉP kártya Honlap – ügyfél fiók elérés

ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes

V.Egyszeri díjak
1. Főkártya díja (lejárati ideje: 5év)
2. Társkártya díja (lejárati ideje: 5 év)

ingyenes
1500 Ft

VI. Egyéb díjak
1. Lejárt főkártya megújítása
2. Lejárt társkártya megújítása

ingyenes

3. Kártya felfüggesztésének díja

ingyenes

1500 Ft

MKB Széchenyi Pihenőkártya Kondíciós Lista
4. Kártya letiltásának díja
5. Elvesztés (lopás, megrongálódás, névváltozás) miatt igényelt új
főkártya vagy társkártya pótlása
6. Az Ügyfél által be nem jelentett levelezési cím változás miatt nem
célba érkező fő- vagy társkártya pótlása

ingyenes
1500 Ft
1500 Ft

* A 100 Forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt juttatás esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt juttatás összegével.

** A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 150/2021. (III.27.)
Kormányrendelet 1. § értelmében a Bank 2021. március 28. napjától visszavonásig eltekint a Havi számlavezetési díj alkalmazásától.

A további rendelkezések az MKB Bank Nyrt. L8-Lakossági általános és speciális rendelkezések Kondíciós
listájában találhatóak.
MKB SZÉP Kártyát elfogadó Szolgáltatók részére
Az MKB SZÉP fő vagy társkártyával kiegyenlített ellenértéket a Bank a Szolgáltató részére a Kártyabirtokos MKB
SZÉP Kártyájához tartozó alszámlán lévő egyenleg terhére a Szolgáltató által kért és a Bank által engedélyezett
Autorizáció alapján, annak elfogadása napjától számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül fizeti meg a
Bankot megillető, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának feltételeiről szóló 76/2018.
(IV.20.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő alábbi áthárított költségek levonását követően:
I. Áthárított költségek

Tételenkénti áthárított költség

1. SZÉP Kártyás fizetés
1. 1. POS-terminál alkalmazása vagy telefonos
autorizáció esetén*
1. 2. internetes tranzakció, WebShop vagy előre
fizetés esetén*

a tranzakció összegének a Kormányrendeletben
meghatározott
maximuma,
de
legalább
a
Kormányrendeletben meghatározott minimum összeg
a tranzakció összegének a Kormányrendeletben
meghatározott maximumánál 0,1% ponttal alacsonyabb
mérték,
de
legalább
a
Kormányrendeletben
meghatározott minimum összeg

II. Elektronikus szolgáltatások
MKB SZÉP kártya Honlap – szolgáltatói fiók elérés

ingyenes

Amennyiben a Szolgáltató jogszerűen az MKB SZÉP Kártyával már kiegyenlített összegből a Kártyabirtokosnak
rész- vagy teljes összegű visszatérítést kíván adni, akkor azt úgy teheti meg a Kártyabirtokos felé számlával egy
tekintet alá eső okirat kibocsátásával, hogy a visszatérítendő – teljes összegű visszatérítés esetén az áthárított
költséggel nem csökkentett – összeget utalja át az MKB Banknál vezetett 10300002-13000203-00894901
számlára. Amennyiben a Szolgáltató és Kártyabirtokos vagy Társkártya birtokos között korábban létrejött
gazdasági esemény – a Banktól függetlenül – bármilyen okból módosult, esetleg meghiúsult, a Bank abban az
esetben is jogosult a levont áthárított költség összegére.
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