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Kondíciós lista és Terméktájékoztató 
 

Magánszemélyek részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett 
nyújtott szabad felhasználású kölcsönre vonatkozóan 

 

A KDB Bank Európa Zrt. a gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújtott 

szabad felhasználású kölcsönkérelmek befogadását illetve kölcsön folyósítását 2013. 

október 07-től - határozatlan időre - felfüggesztette. 

 

 

  Érvényes: 2014.04.07-től visszavonásig 

1. A kölcsön célja: 

1. új vagy használt gépjármű vásárlás finanszírozása 

2. más pénzügyi intézménynél fennálló, gépjármű fedezetű kölcsön kiváltása (hitelkiváltás) 

3. gépjármű fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsön  

2. A gépjármű kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek:                                                      

Kölcsön típusa 

szerint: 

Új személygépjármű vásárlási 

kölcsön 
Hitelkiváltás1 

HUF EUR HUF EUR 

Éves ügyleti kamat 

(változó) (referencia 

kamat+kamatfelár):2 

6,68% 
(3 havi BUBOR+4,00%) 

5,27% 
(3 havi LIBOR+5,00%) 

7,18% / 7,68% 
(3 havi BUBOR+4,50% / 

5,00%) 

5,77 % / 6,27% 
(3 havi LIBOR+5,50%  

/ 6,00%) 

Teljes hiteldíj mutató 

(THM):3 
6,92% 5,87% 

7,45%  

/ 7,98%4 

6,40%  

/ 6,81%4 

Kölcsön típusa 

szerint: 

Használt személygépjármű 

vásárlási kölcsön 
Szabad felhasználású kölcsön 

HUF EUR HUF EUR 

Éves ügyleti kamat 

(változó) (referencia 

kamat+kamatfelár):2 

8,18% 
(3 havi BUBOR+5,50%) 

6,77% 
(3 havi LIBOR+6,50%) 

8,68% 
(3 havi BUBOR+6,00%) 

7,27% 
(3 havi LIBOR+7,00%) 

Teljes hiteldíj mutató 

(THM):3 
8,52% 7,47% 9,06% 8,01% 

Minimálisan 

igényelhető összeg: 
500.000 Ft5 

Maximálisan 

igényelhető összeg: 

1. Gépjármű vásárlási kölcsön esetén a gépjármű Eurotax 6  eladási 

értékének max. 75%-a, EUR finanszírozás esetén a gépjármű Eurotax 

eladási értékének maximum 60%-a  

2. Hitelkiváltás esetén a gépjármű Eurotax eladási értékének max. 75%-a, 

EUR finanszírozás esetén a gépjármű Eurotax eladási értékének 

maximum 60%-a  

3. Szabad felhasználású kölcsön esetén a gépjármű Eurotax eladási 

értékének maximum 50%-a.  

Futamidő: 
12-84 hó 

Szabad felhasználású kölcsön esetén a futamidő maximum 60 hónap. 

Önerő:7 

7.000.000 Ft eladási ár alatt: 

o Forint kölcsön esetén: min. 25%  

o Euró kölcsön esetén: min. 40% 

    7.000.000 Ft eladási ár felett:  

o A Bank egyedileg határozza meg az önerő mértékét. 

Hitelbírálati díj: 0 Ft 

Kezelési költség: 0 Ft 

Szerződésmódosítási 

díj: 
50.000 Ft 
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Előtörlesztési díj: 

2010.03.01.-ig kötött szerződésekre 

Az előtörlesztés díját a szerződéskötéskor érvényben lévő Általános Szerződési 

Feltételek vagy Kondíciós lista8 tartalmazza.  

Az előtörlesztés 

költsége9: 

2010.03.01. után kötött szerződésekre 

A 2010.03.01. után kötött szerződések esetén a Bank előtörlesztési díjat nem 

számít fel. Az előtörlesztéssel kapcsolatban felmerülő költségek az Ügyfelet 

terhelik. Ennek mértéke legfeljebb: 

1. Az előtörlesztett összeg 1%-a, amennyiben a hátralévő szerződéses 

futamidő nagyobb mint 1 év. 

 

2. Ha a hátralévő futamidő nem haladja meg az 1 évet, akkor az 

előtörlesztett összeg 0,5%-a. 

 

3. Az előtörlesztés költségmentes, ha az előtörlesztés visszafizetési 

biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik, vagy ha az 

Ügyfél által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a 200.000 

Ft-ot, feltéve, hogy tizenkét hónap alatt egy alkalommal teljesített 

előtörlesztést. 

Felmondási díj:10 30.000 Ft  

Eseti szolgáltatások 

díjai: 

o Ügyfél által kért lezárási kalkuláció: évente az első kalkuláció díjmentes, 

minden további abban az évben: 5.000 Ft/kalkuláció 

o Hozzájárulás üzembentartó bejegyzéséhez: 3.000 Ft 

o Kimutatás 6 hónapot meghaladó befizetésekről: 10.000 Ft 

o Bank-információ kölcsön visszafizetésről: 5.000 Ft 

Késedelmi kamat: A Ptk. szerinti késedelmi kamat11 

Kapcsolódó egyéb 

költség: 

o Szabad felhasználású kölcsön esetén: fizetési számla vezetés díja12 

o Casco biztosítás díja13  

Egyéb díjak: 

1. A Bank a kölcsönszerződésből eredő jogainak érvényesítése során 

személyesen eljáró megbízottjának megbízási díja: a finanszírozás 

devizanemétől függetlenül minimum 40.000 Ft.14  

2. Külföldön lefoglalt gépjármű visszahozatalának költsége minimum: 

125.000 Ft. 

 

A kölcsön külön Casco vagy beépített Casco biztosítással igényelhető. 

Casco biztosítás nélküli konstrukcióban a Bank éves 1,3 % kamatfelárat alkalmaz, és minimum 50% 

önerőt ír elő. 

A beépített Casco biztosítás díját az ügyfél a hitel törlesztőrészletével együtt fizeti meg a Banknak. 

 

Beépített Casco 

biztosítás 
típusai:15

 

Casco önrész Teljes körű Casco Totálkár/lopás Casco 

10%, min. 50.000 Ft Teljes körű mini Casco - 

10%, min. 100.000 Ft 
Teljes körű médium 

Casco 

Totálkár/lopás 

médium Casco 

20%, min. 100.000 Ft - 
Totálkár/lopás maxi 

Casco 
 

                                                 
 
1 Ha a futamidő nem hosszabb, mint 60 hónap a kamatfelár forint kölcsön esetén 4,5%, EUR kölcsön esetén 5,5%, ha a futamidő 
hosszabb, mint 60 hónap a kamatfelár forint kölcsön esetén 5%, EUR kölcsön esetén 6%. 
2 Az éves ügyleti kamatok referencia-kamathoz kötöttek. A kamatok a referencia-kamatláb változásával egyidejűleg negyedévente 
(3 havonta), az aktuális negyedév első hónapjának 5. banki munkanapján változnak (amennyiben ez a nap hétvégére, vagy 
munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző munkanapon); az aktuális negyedév első hónapjának első banki munkanapján érvényes 3 
hónapos referencia-kamatláb alapján. BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate); LIBOR (London Interbank Offered Rate): 
bankközi referencia-kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga. A feltüntetett kamatok Casco biztosítás megléte 
esetén érvényesek. 
3  A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – 
3.000.000 Ft kölcsönösszegre, 5 éves futamidőre - történt, mely a feltételek változása esetén módosulhat. A THM mutató mértéke 
nem tükrözi a kölcsön árfolyam- és kamatkockázatát. EUR alapú finanszírozás esetén a törlesztő részlet havonta változó összegű, 
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elszámolása a megelőző hónap esedékességkori, a Banknál jegyzett deviza vételi árfolyamán történik, a teljes hiteldíjban pedig az 
árfolyam változásának függvényében eltérés mutatkozhat a megadott összeghez képest. 
 
3.1. A THM számításának alapja új személygépjármű vásárlási céllal nyújtott forint kölcsönre: 
Éves ügyleti kamat: 6,68% 
Opciós jog bejegyzési díj: 2.300 Ft 
Törlesztő-részlet: 58.952 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés 
Teljes hiteldíj: 3.539.420 Ft 
  

3.2. A THM számításának alapja új személygépjármű vásárlási céllal nyújtott EUR kölcsönre: 
Éves ügyleti kamat: 5,27% 
Opciós jog bejegyzési díj:  2.300 Ft 
Törlesztő-részlet: 57.566 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés, valamint az 

árfolyamváltozásból adódó különbözet  
Teljes hiteldíj: 3.456.260 Ft  
 

3.3. A THM számításának alapja használt személygépjármű vásárlási céllal nyújtott forint kölcsönre: 
Éves ügyleti kamat: 8,18% 
Opciós jog bejegyzési díj: 2.300 Ft 
Törlesztő-részlet: 61.088 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés 
Teljes hiteldíj: 3.667.580 Ft 

 
3.4. A THM számításának alapja használt személygépjármű vásárlási céllal nyújtott EUR kölcsönre: 

Éves ügyleti kamat: 6,77% 
Opciós jog bejegyzési díj:  2.300 Ft 
Törlesztő-részlet: 59.680 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés, valamint az 

árfolyamváltozásból adódó különbözet 
Teljes hiteldíj: 3.583.100 Ft  
 

3.5. A THM számításának alapja hitelkiváltási céllal nyújtott forint kölcsönre: 
Éves ügyleti kamat: 7,18% 
Opciós jog bejegyzési díj: 2.300 Ft 
Törlesztő-részlet: 59.659 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés 
Teljes hiteldíj: 3.581.840 Ft 

 
3.6. A THM számításának alapja hitelkiváltási céllal nyújtott EUR kölcsönre: 

Éves ügyleti kamat: 5,77% 
Opciós jog bejegyzési díj:  2.300 Ft 
Törlesztő-részlet: 58.265 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés, valamint az 

árfolyamváltozásból adódó különbözet 
Teljes hiteldíj: 3.498.200 Ft  
  

3.7. A THM számításának alapja hitelkiváltási céllal, 84 hónapra nyújtott forint kölcsönre: 
Éves ügyleti kamat: 7,68 % 
Opciós jog bejegyzési díj: 2.300 Ft 
Törlesztő-részlet: 46.282 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés 
Teljes hiteldíj: 3.889.988 Ft 

 
3.8. A THM számításának alapja hitelkiváltási céllal, 84 hónapra nyújtott EUR kölcsönre: 

Éves ügyleti kamat: 6,27% 
Opciós jog bejegyzési díj:  2.300 Ft 
Törlesztő-részlet: 44.668 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés, valamint az 

árfolyamváltozásból adódó különbözet 
Teljes hiteldíj: 3.754.412 Ft  

 
3.9. A THM számításának alapja szabadfelhasználásra nyújtott forint kölcsönre: 

Éves ügyleti kamat: 8,68% 
Opciós jog bejegyzési díj: 
Fizetési számlavezetés díja:  

2.300 Ft 
259 Ft/hó 

Törlesztő-részlet: 61.810 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés 
Teljes hiteldíj: 3.710.900 Ft 
 

3.10. A THM számításának alapja szabadfelhasználásra nyújtott EUR kölcsönre: 
Éves ügyleti kamat: 7,27% 
Opciós jog bejegyzési díj:  2.300 Ft 
Fizetési számlavezetés díja: 1 EUR 
Törlesztő-részlet: 60.395 Ft/hó kamat- és tőketörlesztés, valamint az 

árfolyamváltozásból adódó különbözet 
Teljes hiteldíj: 3.626.000 Ft  

 
4 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a 3. pont egyéb feltételeinek érvényben maradása mellett 60 és 84 hónapos 
futamidőre történt.  
5 EUR-alapú hitel esetén: a kölcsön folyósításának napján a Banknál jegyzett T+2 napos deviza vételi árfolyamnak megfelelő EUR 
összegben kerül meghatározásra a tőketartozás. 
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6 Eurotax: független piaci megfigyelő Európában, amely adatgyűjtő-, piacelemző-, matematikai modellek segítségével határozza 
meg egy adott gépjármű típusnak a jelenlegi piaci értékét. 
7 Az önerő mértéke új gépjármű esetén a bruttó vételárhoz, használt gépjármű esetén a gépjármű Eurotax eladási értékéhez 
viszonyítva kerül kiszámításra.  
8 A 2009.07.01-től kötött szerződések esetén. 
9 A részletezett költségekre igaz továbbá, hogy mértékük nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés 
szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő ügyleti kamat összegét.  
10 Egyszeri díj. A Bank a törlesztő részletek nem fizetése esetén jogosult a szerződést felmondani. A felmondás és szerződésszegés 
eseteit a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazza, amely megtalálható bankfiókjainkban, honlapunkon.  
11 A Ptk. 6:48. § (2) bekezdése szerint az ügyleti kamaton felül az ügyfél a késedelembe esés időpontjától a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott 
pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - egyharmadával megegyező 
késedelmi kamatot köteles fizetni.  
12 A fizetési számlavezetés havi díját a fizetési számla típusától függően a mindenkor érvényes „Kondíciós lista magánszemélyek 
részére” és „Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére” tartalmazza, amely elérhető 
bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján. 
13 Amennyiben az adott szerződési konstrukció esetében a Bank a szerződéskötés feltételeként Casco biztosítás kötését írja elő. A 
Casco biztosítás díja a biztosító díjszabásának megfelelően kerül meghatározásra. 
14  Pl. felmondás esetén. Devizafinanszírozás esetén a költség a Banknál jegyzett T+2 napos deviza eladási árfolyamon kerül 
átváltásra. 
15 A beépített Casco-szerződés az UNION Biztosítónál kerül megkötésre. 
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A kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása:                                                      

Az alábbi feltételek, illetve körülmények bármelyikének fennállása esetén a Bank jogosult 

egyoldalúan – az Ügyfél számára kedvezőtlenül is – megváltoztatni a hitelkamat, a 

szerződés alapján fizetendő díjak és költségek, valamint a késedelmi kamat mértékét:  

 

 a jogi, szabályozói környezet megváltozása: 

a) a Bank – hitel-, és pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló jogviszonyokat szorosan 

és közvetlenül érintő – tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz 

kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Bankra kötelező egyéb 

szabályozók megváltozása; 

b) a Bank – hitel-, és pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló jogviszonyokat szorosan 

és közvetlenül érintő – tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl. adó) változása, a 

kötelező tartalékolási szabályok változása; 

c) a kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. 

 

 a pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, így a Bank 

forrásköltségeinek változása, a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, különösen, 

de nem kizárólagosan: 

 Magyarország hitelbesorolásának változása, 

 az országkockázati felár változása (credit default swap), 

 jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, 

 a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, 

 a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék 

egymáshoz képest történő elmozdulása, 

 refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve 

kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának 

változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, 

 a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. 

 

 az Ügyfél kockázati megítélésének megváltozása: 

a) az Ügyfél, illetve a kölcsönügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a 

Bank vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy 

belső adósminősítési szabályzata alapján – különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi 

helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra – ha azt az új 

kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés és ezáltal az alkalmazott 

kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; 

b) a Bank vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata 

vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó 

hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az 

adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár 

mértékének változtatását teszi indokolttá. 

 

Az Ügyfél számára kedvezőtlen, egyoldalú szerződésmódosítást a Bank a módosítás 

hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően az ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségeiben kifüggesztett, valamint a honlapján közzétett Hirdetményben teszi közzé, 

továbbá arról a havonta, postai úton küldött fizetési értesítőben közvetlenül is 

tájékoztatja az Ügyfelet. 

 

Amennyiben Ügyfél a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a módosítás 

hatálybalépéséig a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal, díjmentesen felmondani, mely 

esetben a Bank az Ügyféllel a változást megelőző kamat, díj, költség és késedelmi kamat 

mértékével számol el. 
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Terméktájékoztató  

 
Magánszemélyek részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett 

nyújtott szabad felhasználású kölcsönre vonatkozóan 

 

 

 

 

Hatályban: 

2014. április 07-től, a hivatalosan közzétett változásig 

 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk is aláírta a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi 

szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási 

kódexet, amelyet magára nézve 2009. december 1-től kötelező érvényűnek tart. 

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára 

és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra. Internetes 

elérhetőség: http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak. 
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1. A kölcsön célja 

 

o Gépjármű vásárlási kölcsön új vagy használt gépjármű vásárlásához kapcsolódóan 

o Más pénzügyi intézménynél fennálló, gépjármű fedezetű kölcsön kiváltása 

o Gépjármű fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsön  

 

2. A kölcsönigénylésre jogosultak 
 

A kölcsönigénylő 18. életévét betöltött, cselekvőképes devizabelföldi vagy devizakülföldi 

magánszemély lehet. 

 

3. A kölcsön biztosítékai 

 
A kölcsön fő biztosítéka a gépjármű, azonban a Bank kérheti kezes bevonását is a 

hitelügyletbe. Kötelező kezességet vállalnia a gépjármű üzembentartójának, amennyiben 

nem közvetlen hozzátartozója a hiteligénylőnek. 

Az Ügyfélnek a gépjárműre Kötelező Gépjármű Biztosítást, illetve egyes konstrukciók 

esetén Casco biztosítást kell kötnie. 

 

4. Önerő 

 
A szükséges önerő minden esetben minimum 25%.  

7.000.000 Ft eladási ár alatti gépjármű esetén: 

- HUF alapú finanszírozásnál a gépjármű Eurotax1 eladási értékének 25%-a; 

- EUR alapú finanszírozásnál a gépjármű Eurotax eladási értékének 40%-a.  

7.000.000 Ft feletti eladási ár esetén a Bank egyedileg határozza meg az önerő 

mértékét. 

Új gépjármű esetén az önerő számításának alapja a gépjármű bruttó vételára. 

 

5. Futamidő 
 

A minimum futamidő 12 hó, a maximum 84 hó. A gépjármű életkora a kölcsön 

folyósításának időpontjában maximum 7 év, a futamidő végére maximum 11 év lehet.   

 

6. Szerződésmódosítás 

 
A kölcsönszerződés futamideje alatt az Ügyfélnek bármikor lehetősége van a részleges 

vagy teljes előtörlesztésre. Az előtörlesztési kérelmet – a tervezett teljesítés napját 

megelőzően 5 munkanappal előbb - a Bank felé írásban kell jelezni, megjelölve abban az 

esetleges előtörleszteni kívánt összeget, a befizetés napját.  

Az előtörlesztés költsége, illetve az egyéb okból történő szerződésmódosítás díja az 

Ügyfelet terheli, melyek mértékét a vonatkozó, mindenkor érvényes „Kondíciós lista 

gépjármű vásárlási kölcsönre és gépjármű fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású 

kölcsönre vonatkozóan” tartalmazza. 

                                                 
1

 Eurotax: független piaci megfigyelő Európában, amely adatgyűjtő-, piacelemző-, matematikai modellek 

segítségével határozza meg egy adott gépjármű típusnak a jelenlegi piaci értékét. 
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7. A kölcsön mértéke 
 

A minimum igényelhető összeg: 500.000 Ft.  

A maximum összegek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra a kölcsön típusától 

függően (új és használt gépjárműre egyaránt): 

- Szabad felhasználású gépjármű kölcsön esetén: a gépjármű Eurotax szerinti 

eladási értékének maximum 50%-a, 

- Gépjármű vásárlási kölcsön és hitelkiváltás esetén: a gépjármű Eurotax 

szerinti eladási értékének maximum 75%-a, EUR finanszírozás esetén a gépjármű 

Eurotax eladási értékének maximum 60%-a. 

8. Hitelbírálat 
 

A hitelbírálatot a Bank ügyfélminősítő rendszer segítségével végzi. A pozitív hitelbírálaton 

kívül a folyósítás feltételei: 

o negatív KHR lista, 

o az Igénylő adatainak rendben léte a Girinfo rendszerben, 

o a gépjármű Magyarországon történő forgalomba helyezése, 

o a gépjármű mentes legyen rendőrségi bejegyzések alól, 

o a gépjármű eredetiség vizsgálata, 

o a Bank opciós vételi jogának bejegyzése (a hitelkiváltás előfinanszírozásban 

működik, ez esetben a bejegyzés folyósítás után történik). 

 

9. Díjak, költségek, kamatok 
 

A gépjármű kölcsönökhöz kapcsolódó kamatokat, költségeket, illetve díjtételek fajtáit, 

számítási módját, mértékét a mindenkor érvényes „Kondíciós lista magánszemélyek 

részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású 

kölcsönre vonatkozóan” tartalmazza, amely megtalálható bankfiókjainkban, valamint 

honlapunkon.   

 

10. Az igénylés feltételei  
 

Az Igénylőre vonatkozó előírások: 

- A 2. pontban foglaltak szerint kölcsönigénylésre jogosult 

- Pozitív hitelbírálat 

- Az Igénylő nem szerepel a KHR rendszer adóslistáján (még passzív státuszban 

sem)2 

- Az Igénylőnek nincs késedelmes tartozása más termékre vonatkozóan a KDB 

Bankkal szemben 

- Szabad felhasználású kölcsön esetén KDB Banknál vezetett fizetési számla 

megléte 

A fedezetként felajánlott gépjárműre vonatkozó előírások: 

- Használt gépjármű a kölcsön felvételének időpontjában maximum 7 éves, a 

kölcsön lejáratakor pedig maximum 11 éves lehet 

- Nincs a gépjárműre a Girinfo rendszerben rendőrségi bejegyzés 

- A gépjármű eredetiség vizsgálata, mint folyósítási feltétel 

 

                                                 
2 A KHR rendszerből ügyfeleink kérelme alapján díjmentesen kérdezünk le adatokat. 
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11. Az igényléshez szükséges dokumentumok 
 

- Kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány 

- 2 db érvényes, fényképes igazolvány másolata, amelyből az egyik - lehetőség 

szerint - jogosítvány; 

- Külföldi állampolgárok esetén útlevél, tartózkodási engedély; 

- Alkalmazott esetén: utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, ha nem rendelkezik 

bankszámlával, úgy 15 napnál nem régebbi eredeti munkáltatói 

jövedelemigazolás; 

- Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány, utolsó havi fizetési számlakivonat vagy 

nyugdíjszelvény másolata; 

- 60 napnál nem régebbi vezetékes telefon- vagy internet- vagy televízió- vagy 

mobiltelefon-előfizetésre vonatkozó számla vagy egyéb közüzemi számla 

másolata és a befizetését igazoló szelvény másolata. 

- hitelkiváltás esetén: érvényes lezárási ajánlat szükséges a másik banktól 

   

 

 

 

 

A hitelbírálat során egyéb dokumentumok is bekérhetőek. 

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a Bank a változtatás jogát fenntartja. 

 

 

 

 

 

Részletes, teljes körű tájékoztatásért kérjük, hívja  

a KDB Kontakt Centert: 06 40 532 532. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Érvényes: 2014. április 07-től 
Közzététel napja: 2014. április 04. 

11 

 

Fiókjaink 
 

Budapesti Fiókjaink: 

 

 

KDB Bankközpont 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Telefon: (1) 374-9700    Fax: (1) 328-5454 

 

 

Astoria Fiók 

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 

Telefon: (1) 374-9787, -9789    Fax: (1) 328-5420 

 

 

Bartók Fiók 

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Telefon: (1) 464-7904    Fax: (1) 328-5426 

 

 

Orczy Fiók 

1086 Budapest, Dobozi u. 49-53. 

Telefon: (1) 323-3555   Fax: (1) 328-5424 

 

 

Pesterzsébet Fiók 

1201 Budapest, Széchenyi u. 1/A. 

Telefon: (1) 421-4083, -4084, -4085 

Fax: (1) 328-5421 

 

 

Váci Fiók 

1052 Budapest, Piarista köz 1. 

Telefon: (1) 374-9469   Fax: (1) 328-5422 

 

 

Vidéki Fiókjaink: 

 

 

Debrecen Fiók 

4025 Debrecen, Hatvan u. 1-3. 

Telefon: (52) 500-635, -636, -637, -638 

Fax: (1) 328-5423 

 

 

Dunaújváros Fiók 

2400 Dunaújváros, Devecseri Gábor u. 4. 

Telefon: (25) 510-787   Fax: (1) 328-5425 

 

 

 

Fiókjaink nyitvatartása: Hétfő-Csütörtök: 8.30-16.30, Péntek: 8.30-15.30 

 

KDB Kontakt: (40) 532-532 

Külföldről is hívható szám: +36 (1) 374-9990 

www.kdbbank.eu 

http://www.kdbbank.eu/

