PÓT- és TÁRSKÁRTYA igénylő
MKB SZÉP Kártya kibocsátásához
Figyelem! Az első (fő) MKB SZÉP Kártya igényléséhez igénylőlap kitöltése nem szükséges, azt az Ügyféllel
kötött, MKB SZÉP Kártya szolgáltatás nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási szerződés (számlavezetési
szerződés) alapján bocsátja ki a Bank.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jelenlegi igénylés tárgyát képező MKB SZÉP pót- vagy társkártyát az MKB Banknál
megadott levelezési címére postázzuk. Amennyiben címe megváltozott, azt az Adatváltozás bejelentő
nyomtatványon kérjük jelezni a Bank számára.
A jelenlegi dokumentum beküldendő 1 eredeti példányban! Levelezési cím: MKB Bank Nyrt., 1821 Budapest,
vagy bármelyik MKB Bankfiókban leadható.
IGÉNYLŐ ADATAI1:
MKB SZÉP Kártya azonosító2
Családi és utónév:
Születési név:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Értesítési telefonszám:
E-mail cím:
Kérem az MKB SZÉP Kártya kibocsátását az MKB Bank Nyrt-től (továbbiakban Bank), az alábbiak szerint:
(A megfelelőt kérjük, jelölje x-szel!)
1.

 Saját részemre, mert:

 Elveszett, ellopták, megsemmisült, megsérült
 Névváltozás történt
 Egyéb (indoklással):

2.

 Közeli hozzátartóm részére (Társkártya birtokos)3
 Új társkártyát
 Társkártya pótlást, mert:

 Elveszett, ellopták, megsemmisült, megsérült,
 Névváltozás történt
 Egyéb, (indoklással):

Jelen Pót- és Társkártya igénylőlapon megadott adatok kizárólag az Igénylő adatainak beazonosítására
szolgálnak, a Bank rendszereiben tárolt adatok módosítására nem alkalmasak. Amennyiben adatai változnak,
kérjük, azt haladéktalanul jelentse be a Banknak a megfelelő nyomtatványon.
2
Az MKB SZÉP Kártya fő oldalán a 16 jegyű kártya szám alatt található.
3
Kizárólag a közeli hozzátartozók és az élettárs részére lehetséges! (A Ptk 8:1. § (1) értelmében közeli
hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)
1
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A társkártya birtokos vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot adom:
 A társkártya birtokos KÖZELI HOZZÁTARTOZÓM

 A társkártya birtokos az ÉLETTÁRSAM

TÁRSKÁRTYA BIRTOKOS ADATAI:
a Társkártya birtokos CIF azonosítója:
(az MKB tölti ki)
Családi és utónév:
Születési név:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Értesítési telefonszám:
E-mail cím:
NYILATKOZAT:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen igénylésen közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy:
 a hozzátartozói nyilatkozat hiányában a társkártya rendelés nem teljesíthető,
 a részemre kibocsátott MKB SZÉP Kártya és Társkártya pótlásának, valamint minden társkártya
kibocsátásának díja 1.500 Ft/darab,
 kártyapótlás esetén az igénylőlap feldolgozásának napjával a nyilvántartásban még aktívként
szereplő, pótolandó SZÉP kártyám letiltásra kerül.
A Pót- vagy társkártya kibocsátási díj megfizetésének módja:
(A megfelelőt kérjük, jelölje x-szel!)
 Kérem az Igénylőlap alapján megrendelt MKB SZÉP Kártya kibocsátásának díját MKB SZÉP
Kártya
 Szállás alszámlám
 Vendéglátás alszámlám
 Szabadidő alszámlám
terhére elszámolni. (Fontos, hogy csak egy alszámla jelölhető meg!)
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a megjelölt MKB SZÉP Kártya alszámlán a kellő fedezet nem áll
rendelkezésre, a Bank megkísérli mindhárom alszámla terhére elszámolni az MKB SZÉP Kártya
kibocsátásának díját. Amennyiben a három alszámlán együttesen sem áll rendelkezésre a fedezet, a Bank
akkor bocsátja ki a Pót- vagy társkártyát, amennyiben a kibocsátás díját banki átutalással vagy bármely
MKB bankfiókban teljesített készpénzbefizetéssel megfizetem.
 kötelezettségest vállalok arra, hogy a kibocsátás díját az Igénylőlap benyújtásával egyidejűleg, egy
összegben, banki utalással, vagy bármely MKB bankfiókban teljesített készpénzbefizetéssel megfizetem
a Bank 10300002-13000203-00864904-as számú bankszámlájára. Fontos: az utalás közlemény
rovatában minden esetben meg kell adni
 az MKB SZÉP Kártya azonosítót
 a főkártya birtokos nevét
 a fizetés jogcímét (pl. pótkártya díj; társkártya díj; társkártya pótlás díja)
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Elfogadom, hogy a jelen igénylésben megjelölt MKB SZÉP Kártyát az Igénylőlap és az igénylés díjának
együttes beérkezését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül küldi el a Kártyabirtokos/Társkártya birtokos
megjelölt címére a Bank. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az igénylőlap MKB Bankhoz történő
beérkezést követő 30 napon belül nem érkezik be az igénylés díja a Bank a kártyaigénylésemet tárgytalannak
tekinti.
Jelen Igénylés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank kezelje és az MKB SZÉP
Kártya használata körében az autorizációt végző Card Consulting Zrt. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor
utca 5., cégjegyzék száma: 01-10-140853) részére átadja a jelen igénylésben közölt valamennyi személyes adatot
az MKB SZÉP Kártya kibocsátása és használatának biztosítása céljából, az MKB SZÉP Kártya igénylésének,
kibocsátásának és használatának Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott módon.

Kelt: _________________, 202 _, ____________ __ -n
Tanúk:
1.) Név: .................................................................................
Lakcím:............................................................................
Aláírás: ............................................................................
2.) Név: .................................................................................
Lakcím .............................................................................
Aláírás: ............................................................................
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_____________________________________
Ügyfél aláírása

