MKB Jövőd
Számlacsomag
A diákok Jövője most
kezdődik!

Tisztelt Oktató!   
Az MKB Bank az ITM-mel együttműködve összeállított egy számlacsomagot az induló középfokú
szakképzésbe belépő diákok számára, kifejezetten az ő igényeikre szabva, hogy az ösztöndíjukhoz
és a későbbi munkabérükhöz levonások nélkül férjenek hozzá.



Kérjük, hogy segítse Ön is a diákok pontos tájékoztatását a számlacsomag megnyitásáról és a
számlaszám megadásáról, hogy senki se maradjon le az első ösztöndíj utalásról!


Hogyan nyithatnak számlát a diákok?
A KRÉTA rendszeréből indítva a folyamatot online, egyszerűen, 18 év alatt
törvényes képviselővel együtt. A diák sikeres számlanyitás esetén e-mail
üzenetben kapja meg a számlaszámát.
A számlaszám ezután automatikusan felkerül a KRÉTA
rendszerébe, mivel a KRÉTÁ-ból indított igénylésben az
ügyfelet tudjuk azonosítani.
A jovod.mkb.hu oldalon online, időpontfoglalással, 18 év alatt törvényes
képviselővel együtt. A diák sikeres számlanyitás esetén itt is e-mail üzenetben
kapja meg a számlaszámát.
A számlaszámot ebben az esetben a diáknak/törvényes
képviselőnek kell beírnia a KRÉTA rendszerébe.

Számlanyitás a KRÉTA online felületén:

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

Ha a diák számára nem megoldható az online számlanyitás, bármelyik
bankfiókunkba is ellátogathat, 18 év alatt törvényes képviselővel együtt,
ahol a MKB-s számlanyitást követően azonnal megkapja a számlaszámát.
A számlaszámot ebben az esetben is a diáknak/törvényes képviselőnek kell
beírnia a KRÉTA rendszerébe.

Előzetes igény alapján, ha összejön a megfelelő létszám, a számlacsomag
igénylésére kitelepülések alkalmával is lehetőség van,18 éves kor alatt

I

törvényes képviselővel együtt. lyenkor a számlaszámot e-mailben vagy igény
szerint postai

úton küldjük meg.

A számlaszámot szintén a diáknak/törvényes képvisleőnek kell beírnia a
KRÉTA rendszerébe.

A KRÉTA rendszerében természetesen más banknál
nyitott számla számát, vagy akár a szülők
tulajdonában lévő számla számát is meg lehet adni!

Meddig kell megadni a számlaszámot a KRÉTA felületén?

A számlaszámot legkésőbb 2020. október 5-ig kell megadni ahhoz, hogy a diák
október végén megkapja a számlájára az első ösztöndíját. 



Kérjük, ha Ön a KRÉTA felületén azt látja, hogy valamelyik diákja nem adott meg még
számlaszámot, erre időben figyelmeztesse! 



Köszönjük, hogy segíti munkánkat!


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

