
A magas színvonalú szakmai támogatás és a kedvezmények sora mellett most egyedülálló banki szolgáltatás 
kidolgozását is tervezzük. Partnerünk, az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe különleges 
bankszámla-vezetési lehetőséget kínál kizárólag az SZVMSZK tagjai számára. 
 
Az alábbiakban röviden tájékoztatjuk, hogy a tervezett bankszámla-csomag milyen kedvező feltételeket tartalmaz 
a kamarai tagok számára: 
 

 Ingyenesen igényelhető mindennapos banki ügyintézésre kiválóan alkalmas folyószámla; 

 ingyenesen igényelhető egy chipes bankkártya a bankszámlához, amely a biztonságos bankkártya 
használatot garantálja, továbbá kedvezményes feltételekkel igényelhető társkártya a bankszámlához; 

 ingyenes online bankolási lehetőséget biztosít, amely keretében minden belföldi átutalás díjmentes; 

 havonta egy darab ingyenes ATM készpénzfelvételi lehetőség, függetlenül attól, melyik magyarországi 
ATM berendezést használja; 

 10.000.- Ft összértékű folyószámla-hitelkeretet is biztosítunk, amelyből az éves tagsági díj megfizethető; 

 negyedévente legalább 150.000.- Ft-os jóváírás esetén a bankszámlavezetés is ingyenes. Ennek 
hiányában a havi számlavezetési díj csupán 500.- Ft; 

 ingyenes banki 24 órás telefonos ügyfélszolgálat áll az ön rendelkezésére; 
  
… és ez meg nem minden! A kamarai tagok számára biztosított bankszámlán nemcsak ingyenes minden 
csoportos beszedési megbízás, de még a Bank fizet az Ön bankszámlájára 50 forintot, ha a közüzemi számlák 
kifizetését csoportos beszedési megbízással teljesíti (pl. 4 db csoportos beszedés esetén, havi 200 Ft-os 
jóváírást jelent). 
 
A SZVMSZK bankszámla részletes feltételeiről a havi hírlevelekben is tájékoztatjuk Önt, valamint a bankszámla 
Hirdetményét és szerződési feltételeit az SZVMSZK honlapjára is feltöltjük, és erről tájékoztatást küldünk Önnek. 
 
Bízunk benne, hogy a kamarai tagság az Ön számára a jövőben is munkája támogatásának elengedhetetlen 
része lesz, és a fenti kedvezményekkel további segítséget tudunk nyújtani a mindennapokban is. Amennyiben a 
banki szolgáltatás felkeltette az Ön érdeklődését, kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot nyomtatott nagy betűkkel 
töltse ki, írja alá, és jelen levelet küldje vissza az SZVMSZK Országos Szervezete számára. 

 
Alulírott, 

Név:   ……………………………………………………………………………… 

Kamarai azonosító:  ……………………………………………………………………………… 

Levelezési cím:  ……………………………………………………………………………… 

Telefonszám:  ……………………………………………………………………………… 

E-mail cím:  ……………………………………………………………………………… 

 
a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara a jelen dokumentumon feltüntetett, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. torvény szerinti, a fent szereplő személyes adataimat kezelje és azokat az 
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) részére üzletszerzési céllal átadja. 
Egyúttal a jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazom a Bankot, hogy a fenti meghatalmazás alapján részére 
átadott személyes adataimat közvetlen üzletszerzési céllal kezelje és közvetlenül vagy a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés h) pontja és a Hpt. 2. számú 
melléklet I. fejezet 12. pont szerinti tevékenységet végző kijelölt közvetítője útján engem a jelen dokumentum 
szerinti bankszámlanyitási ajánlattal közvetlen üzletszerzési céllal megkeressen. Aláírásommal igazolom, hogy a 
jelen hozzájárulás megadása önkéntesen, megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a későbbiekben kidolgozásra kerülő számlanyitási ajánlat részletes feltételeit a Bank 
vonatkozó hirdetménye tartalmazza. A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül kötelező ajánlattételnek 
a Bank részéről. A Bank a változtatás, illetve az ajánlat visszavonásának jogát fenntartja. 

 
  
 
 
Település, dátum: ……………………………………… 
 
 
        ……………………………………… 
         kamarai tag aláírása 
 


