Kiválóságok Klubja
Házirend
A Kiválóságok Klubja ezen Házirendjét az MKB Bank Zrt. a Klub Alapítólevelével egyidejűleg bocsátotta ki.
A Házirend a Klub életével kapcsolatos alapvető normákat határozza meg, amelyeknek betartását az Alapító
a Klub minden tagjától, kísérőjétől és a rendezvényekre meghívottaktól elvár.
A Házirendben foglalt szabályokat az Alapítólevél szellemével összhangban kell értelmezni és alkalmazni.
A Házirendet az Alapító módosíthatja.

A Klubtag alapvető kötelezettsége
A tag a közéletben a Klub szellemiségével összeegyeztethető etikus magatartást tartozik tanúsítani.
A Klub tagjától alapvető elvárás, hogy mind az Alapító, mind a Klub tagjainak személyét, személyhez fűződő
jogait tiszteletben tartsa. Ezek megsértése a tag érdemtelenné válását eredményezheti.
A klubtag közreműködik a Klub által kitűzött célok elérésében, esetenként pedig tevékenységével elősegíti
a Klub rendezvényének sikerét.

Kapcsolattartás a Klubbal
A Klubbal a tagok a kapcsolatot a Kiválóságok Klubja Háziasszonyán, Kozma Katán keresztül tarthatják.
Személyesen: előre egyeztetett időpontban
Telefon: (06 1) 268 8173 vagy 06 20 4345 311
email: kozma.kata@mkb.hu vagy kivalosagokklubja@mkb.hu
honlap: www.kivalosagokklubja.hu
A Klub havonta elektronikus hírlevélben tájékoztatja tagjait a Klub életében történt, illetve várható eseményekről.
A tag az alapító MKB Bank Zrt. banki szolgáltatásait kizárólag annak üzleti helyiségeiben, illetve az általa e
célból üzemeltetett elektronikus eljárással veheti igénybe. A Klubon keresztül banki szolgáltatás nem érhető
el és banki szolgáltatás igénybevételéhez képviseletet, közvetítést, közbenjárást nem nyújt.
A banki szolgáltatás igénybevételében a Kiválóságok Klubja Háziasszonya esetenként jószolgálati támogatást nyújthat.

A Kiválóságok Klubja elnevezés és logó
A Klub logója:

Az Alapító a Kiválóságok Klubja minden tagját feljogosítja arra, hogy az MKB Bank Zrt.-nél igényelt
Gold típusú bankkártyáján vagy hitelkártyáján az „Excellence Club” feliratot használhassa.
Az Alapító szintén feljogosítja a tagot arra, hogy névjegykártyáján feltüntesse a „tagja a Kiválóságok Klubjának”
és/vagy „Member of Excellence Club” feliratot, igény esetén a Klub logóját is. Ezen használati jogokat a tag
nem ruházhatja át.
Mind az elnevezés, mind pedig a logó használati joga megszűnik a tagsági jog megszűnésével.

Részvétel a Klub eseményein
A tagok személyre szóló elektronikus meghívót kapnak a rendezvényekre, ezen kívül a Klub hírlevélben is
tájékoztatja tagjait a rendezvényekről.
A klub eseményein, akár az esemény egészéről, akár bármely részletéről, illetve a megjelentekről
személyenként vagy együttesen, kizárólag a Kiválóságok Klubja Háziasszonyának vagy a felvételen szereplők
előzetes engedélyével készíthetők bármely erre alkalmas eszközzel hang, fotó, video, illetve ezekkel azonos
értelmű felvételek. A felvételek publikálása, beleértve a közösségi oldalakat is, csak a felvételen szereplők
előzetes írásos engedélyével lehetséges.
Ennek megsértése esetén az Alapító kezdeményezheti a tagság felé a szabály ellen vétő tag érdemtelenségének
megállapítását. A partnerért a klubtag tartozik felelősséggel.
A Klub által felkért szakember készíthet felvételeket a rendezvényeken, amelyről a Klub minden esetben
köteles tájékoztatni a tagokat a meghívóban.
A felvételeket a honlapon, a klubtagok által jelszóval megtekinthető felületen teszi közzé.

Ajánlás klubtagságra
A Klub minden tagja jogosult arra, hogy az általa érdemesnek tartott személyt részletes és megindokolt
ajánlással klubtagságra javasolja az Alapítónak. A klubtag az ajánlását a jelölt belépéséig visszavonhatja, de
az ajánlás visszavonásáról az Alapítót haladéktalanul értesítenie kell.
Ha a jelölt az Alapítólevélben felsorolt díjak valamelyikével rendelkezik, az Alapító egy klubtag ajánlását
követően dönt arról, hogy a javasolt személynek felajánlja a belépést vagy sem.
Ha a jelölt olyan nemzetközi díjjal rendelkezik, amely megítélésében az Alapító bizonytalan, a nemzetközi díj
felől az Alapító szakértő véleményét kérheti ki.
Azon jelöltek esetében, akik nem rendelkeznek az Alapítólevélben megnevezett díjak egyikével, az Alapító
legalább két Alapító tag és egy klubtag ajánlását követően dönt arról, hogy a javasolt személynek felajánlja
a belépést vagy sem.
Pozitív döntés esetén az Alapító hét munkanapon belül felajánlja a jelöltnek a belépést.
A felvételi eljárás során a jelölt tartós akadályoztatása (elérhetetlenség, stb.) az eljárást szünetelteti, de nem szünteti
meg az ajánlások érvényességét, az akadály megszűnése esetén pedig az Alapító folytatja a felvételi eljárást.
Ha az Alapító az ajánlások ellenére nem ajánlja fel a belépést a jelöltnek, e tényről az ajánlást tevő klubtagokat
hét munkanapon belül értesíti, de az Alapító a döntésének okát nem tartozik a klubtagok elé tárni.
A jelölt személy vagy az Alapító, illetve valamely klubtag által ajánlott jelölt személy esetében az Alapító
kikéri a klubtagság véleményét. Ezen okból az Alapító tíz általa felkért Alapító tagot kérdez meg. A tagok
megkérdezése történhet írásban vagy elektronikus levelezéssel. Az Alapító csak a megkérdezés eredményéről
ad tájékoztatást, de a megkérdezettek személyét és az egyes személyek álláspontját nem tárja fel, azokat
titkosan kezeli.
A jelölt a Klubba felvételt nyerhet, ha a megkérdezettek közül legalább heten kifejezetten a jelölt klubtagsága
mellett nyilvánítanak véleményt. Ha a megkérdezéstől számított tíz munkanapon belül a megkérdezett
klubtagok közül legalább heten nem támogatják a jelölt felvételét, illetve nem nyilvánítanak véleményt, az
Alapító úgy tekinti, hogy a jelölt felvételét a tagság nem támogatja.
A klubtagság elutasító álláspontja esetén az Alapító ismételt ajánlás ellenére sem kéri ki legalább egy évig a
tagok véleményét.

A klubtagság azzal az időponttal jön létre, mikor a tag részére – az általa aláírt belépési nyilatkozat és
szolgáltatáscsomag igénylő alapján – az Alapító megnyitotta a Kiválóságok Klubja szolgáltatáscsomagot, és
azon a tag a szolgáltatás díjának legalább az első havi összegét elhelyezte.
A tagsági jog másra nem ruházható át és nem örökölhető.

A klubtagság megszűnése
A klubtagság megszűnik:
a.) a Kiválóságok Klubja megszűnésével,
b.) a tag Alapítónak eljuttatott kilépési nyilatkozata esetén,
c.) a tagnak az alapító MKB Bank Zrt.-nél vezetett Kiválóságok Klubja szolgáltatáscsomag megszüntetése esetén,
d.) a klubtagságra érdemtelenné válással,
e.) a tag halálával.
A klubtagság megszűnése esetén az Alapító a Kiválóságok Klubja szolgáltatáscsomagot a továbbiakban nem
bocsátja a volt tag rendelkezésére. A volt tag neve a Klub tagjainak névsorából legkésőbb 30 napon belül
kerül kivételre. A volt alapító tag neve, amennyiben a Klub Alapító tagja volt, a honlapról és a Kiválóságok
Klubja tájékoztató anyagából szintén legkésőbb 30 napon belül kerül kivételre.
A kilépési nyilatkozat a Kiválóságok Klubja Háziasszonyához címzett, a tag sajátkezűleg aláírt olyan egyoldalú
jognyilatkozata, amelyben közli, hogy tagságát megszüntetni kívánja. Ha a megszűnés időpontját a tag nem
tüntette fel, a tagsága a nyilatkozata átvételének időpontjában szűnik meg. A nyilatkozatot indokolni nem
kell és nincs kötve az Alapító elfogadásához. A nyilatkozat nem visszavonható.
Bármely tag az Alapító felé részletes indoklással kezdeményezheti, hogy a Klub tagjának érdemtelenné válása
felől nyilvánítsanak véleményt az Alapító tagok.
A kezdeményezésnek az Alapító tagok elé tárását az Alapító abban az esetben nem mérlegelheti, ha azt az
Alapító tagok legalább 25%-a, vagy a tagság legalább 50%-a indítványozta.
Az Alapító önállóan maga is kezdeményezheti, hogy a tag érdemtelensége felől az Alapító tagok véleményt
nyilvánítsanak.
A kezdeményezés elfogadásáról a tagságnak nem kell döntenie.
Az Alapító a kezdeményezést követően lehetőség szerint haladéktalanul kérdezi meg levélben (elektronikus
levélben) a klub Alapító tagjait, megjelölve abban határidőként azt az utolsó munkanapot, amelyen a tagnak
válaszát postára adással, illetve elektronikus levél formájában az Alapítóhoz el kell juttatnia. Az Alapító
válaszadási határidőként legalább öt munkanapot biztosíthat, de különösen indokolt esetben rövidebb időn
belül is kérheti a választ.
Amennyiben az érintett egy Alapító tag, ő a véleménynyilvánításban nem vehet részt. Őt az Alapító tagok
létszámánál az Alapító nem veszi figyelembe és számára nem küld levelet.
A klubtagságra érdemtelenné válás az összes Alapító tagnak legalább 51% többséget elérő – az Alapítóval a
megadott válaszadási határidőben írásban vagy elektronikus levél formájában közölt – az érdemtelenséget
egybehangzóan kimondó véleménye esetén bekövetkezik.
Az egyes tagok véleménynyilvánítását az Alapító titkosan kezeli. Az érintett taggal és a Klub tagjaival az
Alapító kizárólag az Alapító tagok összesített véleményét közli.
Nyilvánvaló érdemtelenség esetében az Alapító nem kéri ki a tagság véleményét, hanem az ok megjelölésével
a tagság megszűnéséről maga értesíti az érdemtelenné vált klubtagot és a Klub tagjait.

Medici Kör
A Kiválóságok Klubja keretében általában negyedévente megrendezésre kerülő esemény, melynek célja
a klubtagok tervezett produkcióihoz és egyéb, társadalmilag fontos tevékenységhez (például művészi
fellépéshez, előadásához vagy könyvkiadásához, stb.) támogatók felkutatása.
A támogatást kérő klubtag rövid időkeretben mondhatja el, illetve mutathatja be a megjelenteknek, hogy
mihez kér támogatást, és a támogatás ellenében mit ajánlhat fel.
A Klub kizárólag szervezi a tag és a támogató találkozását, de a támogatás közvetítésében, lebonyolításában
semmilyen módon részt nem vállal.
Az a támogató, aki a Medici Kör keretén belül minimum 400.000 Ft összegű támogatást nyújt egy vagy több
klubtagnak, kiérdemeli a „Mecénás” címet. E támogató, ha belépési szándékát kifejezi, az Alapító felkérése
esetén a Klub tagjává válhat.
A Medici Kör összejövetelek részleteit külön dokumentáció tartalmazza, amely minden klubtag számára
elérhető a Kiválóságok Klubja honlapon, a klubtagok részére jelszóval védett felületen, vagy a Kiválóságok
Klubja Háziasszonyán keresztül.
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