
MKB Jövőd 
Számlacsomag
A jövőd most kezdődik!

Az ITM-mel együttműködésben 2020. szeptemberétől  az MKB Bank számlacsomagot biztosít az 

induló szakképzésbe belépő diákok számára ösztöndíjukhoz és későbbi munkabérükhöz. A diákok 

számára dedikált szolgáltatáscsomagot indít, kifejezetten az ő igényeikre szabva.

Az MKB Jövőd számlát bárki igényelheti,

Ki igényelheti?

aki betöltötte a 14. életévet, és

középfokú szakképzésben tanul,

igénybe veszi a NetBANKár szolgáltatást,

az elektronikus bankszámlakivonatot választja, és 

betöltött 16. életév esetén nyilatkozatot tesz a díjmentes készpénzfelvételről.

Milyen szolgáltatásokat tartalmaz az MKB Jövőd számlacsomag?

Díjmentes készpénz felvétel havi 150 000 Ft-ig az ATM-ekből

Forintszámla 0 Ft havi számlavezetési díjért

Mastercard Standard Paypass forintalapú bankkártya, 0 Ft éves díjért

Az elektronikus átutalások a jogszabályi feltételek szerint 20 000 Ft-ig 
díjmentesen indíthatók.



Az online számlanyitás az KRÉTA rendszeréből egyszerűen elindítható, erről a két 
rendszer közti összeköttetés gondoskodik.  Emellett szintén a KRÉTA-n keresztül az 
érintett tanulók, szülők és tanárok is személyre szabott üzeneteket kapnak a 
számlacsomag lehetőségéről.

A számlacsomag kialakításakor fontos szerepet kaptak a tanulók szülei is, 

különösen a számlacsomagot 18 év alatt igénybevevők esetében. A szülők 

amellett hogy aktív részesei a számla megnyitásának, NetbankBANKár 

hozzáférést is kapnhatnak, így rálátnak a számlatörténetre és a tranzakciókra.

MKB Jövőd számlanyitás folyamata

Az időpontfoglaláshoz a 
diák megadja a nevét és 
email címét és kiválasztja 
a számára megfelelő 
időpontot. A számlanyitás 
időpontjáig emlékeztető 
e-maileket és további 
információkat kap a 
megadott e-mail címen.

Időpontfoglalás

Az időpontja előtt 20 
perccel érkező diák az 
ügyintézővel való 
egyeztetés előtt megadja 
a személyes adatait, 
illetve kitölti a szükséges 
dokumentumokat. Ha a 
diák még nem töltötte be 
a 18. életévét, egy 
törvényes képviselő 
jelenléte is szükséges a 
számlanyitáshoz.

Regisztráció

Személyazonosító 
okmányok alapján a 
VideóBANKos kolléga az 
azonosítást követően 
megnyitja a számlát, 
amiről a beszélgetés után 
e-mailben is értesítést 
küldünk.

VideóBANK azonosítás

A számlával, a számlanyitás feltételeivel és körülményeivel kapcsolatos 
további információkat a jovod.mkb.hu oldalon találnak!
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