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Kondíciós lista és Terméktájékoztató 
Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan 

/magánszemélyek részére/ 
Nem forgalmazott termék 

A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott ügyletekre vonatkozik! 

                                                      Érvényes: 2014 február 1-től, visszavonásig 

1. Kamatok, díjak, költségek                                                                                                      

Éves ügyleti kamat kölcsön 

esetén (változó) 

(referencia 

kamat+kamatfelár):1 

HUF hitelkiváltási célú 

kölcsön 

EUR hitelkiváltási célú 

kölcsön 

Lakáscélú kölcsön esetén 
(jelzáloggal terhelt ingatlan 
vásárlása esetén) 

3 havi BUBOR+4,5% 

(jelenleg 7,49%) 
nem igényelhető 

Teljes hiteldíj mutató (THM):2 8,31% nem igényelhető 

Szabadfelhasználású kölcsön 

esetén 
(más pénzintézetből történő 
hitelkiváltás esetén) 

3 havi BUBOR+5% 

(jelenleg 7,99%) 

3 havi EURIBOR+6,5% 

(jelenleg 6,79%) 

Teljes hiteldíj mutató (THM):3 8,86%  7,56% 

Minimálisan igényelhető 

kölcsön összeg*: 
1.000.000 HUF 

1.000.000 HUF-nak megfelelő 

EUR összeg 

Futamidő: 1-25 év 

Hitelbírálati díj: Nincs 

Adminisztrációs díj (éves 

ügyleti díj): 
0% 

Törlesztő-részletek 

esedékessége: 

Minden hónap 15-e (amennyiben az munkaszüneti napra esik, 

az azt követő első banki munkanap).   

A kölcsön törlesztése kötelezően a szerződés devizanemében 

történik. 

A törlesztő-részlet váltása forintról devizára (egyedi esetekben 

lehetséges): 

- Amennyiben az bankszámláról teljesül, az aznapra 

érvényes, a Bank által megállapított és közzétett T+2 

deviza középárfolyamon történik lakáscélú 

jelzáloghitelek esetén, és T+2 deviza eladási 

árfolyamon történik szabadfelhasználású jelzáloghitelek 

esetén; 

- Pénztári befizetéssel teljesített törlesztés esetén a Bank 

által megállapított és közzétett T napos deviza eladási 

árfolyamon történik. 

Kölcsönösszeg-emelés 

minimum mértéke: 
1.000.000 HUF nem igényelhető 

KHR Ügyféltudakozvány díja:  Az adatlekérdezés díjmentes. 

KHR Ügyféltudakozvány 

megsemmisítésének a díja: 
4.200 HUF 

 
*Feltételei részletesen a kapcsolódó Terméktájékoztató 4. „A kölcsön mértéke” című fejezetében olvashatóak.
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 Forint EUR Esedékesség 

Szerződésmódosítási díj: 
(pénzügyi teljesítéssel nem járó 
módosítás esetén) 

90.000 HUF,  

EUR kölcsön esetén annak megfelelő 

EUR összeg 

Szerződésmódosításkor 

Előtörlesztési díj: 
(az előtörlesztett összegre 
vonatkozóan) 

1% lakáscélú jelzáloghitelek kiváltása 

esetén és 2% szabad-felhasználású 

jelzáloghitelek kiváltása esetén; 

 

Elő/végtörlesztéskor4 

Folyósítási díj: 
Az engedélyezett 

kölcsönösszeg 2%-a 
Folyósításkor 

  

4. Egyéb költségek 

Késedelmi kamat: 

Ügyleti kamat + a késedelemmel érintett naptári félév első 

napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznem 

esetén a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat - 

egyharmada, de összességében legalább az adott devizanem 

jegybanki alapkamatával megegyező kamat 

Tulajdoni lap költsége:5 6.250 HUF 

Helyszínrajz készítésének 

költsége: 
3.000 HUF 

e-hiteles tulajdoni lap díja:6 3.600 HUF 

Ingatlan-nyilvántartási eljárás 

díja:7 
12.600 HUF 

Ügyintézési díj:8 4.000 HUF 16 EUR 

A hitelhez kapcsolódó egyéb 

szolgáltatás díja: 
Folyószámla vezetés díja: 259 HUF / 1 EUR /hó 

Értékbecslés díja: 30.000 HUF + ÁFA 

 

A közjegyzői munkadíj mértékét a közjegyző határozza meg a közjegyzői díjszabásról szóló 

14/1991. (XI.26) IM rendeletben foglaltak alapján. 

                                                 
1 A kölcsön változó kamatozású, a kamatperiódus 3 hónap, mértéke naptári negyedévenként változik, a fordulónapot megelőző 
hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR vagy EURIBOR-nak megfelelően.  
2 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – 
5.000.000 Ft kölcsönösszegre (vagy a jelzett árfolyamon átváltva ennek megfelelő devizaösszegre), 20 éves futamidőre - 
történt, mely a feltételek változása esetén módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát és a 
devizakölcsön árfolyamkockázatát.  
 
A THM számításának alapja lakáscélú hitelkiváltási jelzálogkölcsönre: 

Kölcsönösszeg: 5.000.000 HUF 
Futamidő: 20 év 
Folyószámla vezetés díja: 259 HUF/hó 
Kamat: 7,49% 
Folyósítási díj (egyszeri kezelési költség): 100.000 HUF 
Havi törlesztőrészlet: 40.249 HUF/hó  
Értékbecslés díja: 38.100 HUF – egyszeri díj 
Ingatlan-nyilvántartási eljárás díja: 12.600 HUF 
 
  

 
3 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – 
5.000.000 Ft kölcsönösszegre (vagy a jelzett árfolyamon átváltva ennek megfelelő devizaösszegre), 20 éves futamidőre - 
történt, mely a feltételek változása esetén módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát és a 
devizakölcsön árfolyamkockázatát. 
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A THM számításának alapja szabadfelhasználású hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre: 

Kölcsönösszeg: 5.000.000 HUF 
Futamidő: 20 év 
Folyószámla vezetés díja: 259 HUF/hó 
Kamat: 7,99% 
Folyósítási díj (egyszeri kezelési költség): 100.000 HUF 
Havi törlesztőrészlet: 41.791 HUF/hó  
Értékbecslés díja: 38.100 HUF – egyszeri díj 
Ingatlan-nyilvántartási eljárás díja: 12.600 HUF 
 
  

A THM számításának alapja szabadfelhasználású hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre: 
Kölcsönösszeg: 16.890EUR (296.00 HUF/EUR) 
Futamidő: 20 év 
Folyószámla vezetés díja: 1 EUR/hó 
Kamat: 6,79% 
Folyósítási díj (egyszeri kezelési költség): 337.80 EUR 
Havi törlesztőrészlet: 128.86 EUR/hó  
Értékbecslés díja: 38.100 HUF – egyszeri díj 
Ingatlan-nyilvántartási eljárás díja: 12.600 HUF 

 
4 Elő- és végtörlesztését az alábbi számlákra teljesítheti:  
Forint hitel vagy forintban történő teljesítés esetén: 

- Átutalással a 13597539-35300054 számlaszámra (számlatulajdonos: KDB Bank Európa Zrt.)  
- Pénztári befizetéssel: 353051-es számú főkönyvi számlára 

EUR és CHF hitel esetén, ha a teljesítés a szerződés devizanemében történik:  
- Átutalással a HU86 13597539-35300030-00000000 számlaszámra, SWIFT kód: KODBHUHB, a számla tulajdonosa: 

KDB Bank Europe Ltd., Budapest. 
- Pénztári befizetéssel: 353051-es számú főkönyvi számlára 

Megjegyzésként az adós nevének és a hitel számának szerepelnie kell. 
5 Az Ügyfél köteles a hitelbírálathoz a kölcsön fedezetéül felajánlott ingatlan 15 napnál nem régebbi teljes tulajdoni lap 
másolatát benyújtani a Bankhoz. A tulajdoni lap költsége az 1996. évi LXXXV. tv. 26.§. alapján fizetendő a Földhivatalnál. 
6 TAKARNET: földhivatali adatbázisok távoli adathozzáférése, amely tulajdoni lap másolatot szolgáltat. A Bank ügyfélszolgálatán 
igényelhető. 
7 Az 1996. évi LXXXV. tv. 32/A. §. (2) bekezdése alapján a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének 
költsége. 
8 Abban az esetben kerül felszámításra, ha az Ügyfél a banki szolgáltatáson felüli ügyintézést kér. 
 

 

 

A KDB Bank változó kamatozású kölcsönt nyújt ügyfeleinek, melynek kamatperiódusa 3 havi, ami 

azt jelenti, hogy a kamatok három havonta, az adott hónap 15. napján változnak, a fordulónapot 

megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR vagy EURIBOR-nak 

megfelelően. 

 

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: 
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 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. 

c) a nyújtott kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os 

változás. 

 

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 

 

Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan 

 

Érvényes: 2014. február 01-től, a hivatalosan közzétett változásig 
 
 

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 szíves figyelmét az MNB honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, 

összehasonlítást segítő alkalmazásokra. 
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1. A kölcsön célja 
 
A hitelkiváltási célú jelzálogkölcsön olyan magánszemélyek részére nyújtott kölcsön, 

amelyet meglévő CHF, EUR vagy HUF kölcsönük kiváltásához használhatnak. 

Igényelhető devizanemek: euró, forint. 

 

A kölcsön lehet: 

 szabadfelhasználású, mely esetben a kiváltandó hitel valamelyik adósa kiváltja 

meglévő hitelét a KDB Bank kölcsönével, illetve 

 lakáscélú hitelkiváltás, mely esetben a KDB Bank által hitelezendő új adós 

adásvétellel megvásárolja a másik bank adósától az ingatlant, és a KDB Bank 

által folyósított összegből - részben vagy egészben - végtörleszti az eladó bank 

által nyújtott hitelt. Ebben az estben kizárólag forint kölcsön igénylehető. 

 

2. A kölcsönigénylésre jogosultak 
 
Kölcsönigénylésre jogosult minden olyan 18. életévét betöltött devizabelföldi 

magánszemély, aki a kölcsön lejáratakor nem tölti be a 70-ik életévét. Abban az esetben, 

ha az igénylő életkora a futamidő lejáratakor meghaladná a 70-ik életévét, akkor 

fiatalabb, jövedelmével felelős adóstárs bevonása szükséges, aki a kölcsön lejáratakor 

nem lehet 70 évesnél idősebb. 

 

3. Futamidő 
 
A futamidő minden devizanem esetében legalább 1 év, legfeljebb 25 év.  
 

4. A kölcsön mértéke 

 
A legalacsonyabb igényelhető kölcsönösszeg forint kölcsön esetén 1 millió forint, euró 

kölcsön esetén annak megfelelő euró összeg. 

 

A kölcsön maximális mértéke a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének: 

 forint kölcsön esetén maximum 75%-a, 

 euró kölcsön esetén maximum 60%-a. 

 

Az ingatlan (banki értékbecslés által meghatározott) értékének el kell érnie legalább a 4 

millió forintot. 

  

5. A kölcsön mértékének meghatározása 

 
A kölcsön mértékét komplex ügyletminősítő rendszer segítségével állapítjuk meg, amely 

az ügyfél által benyújtott kérelmet három szempont alapján (ügyfél demográfiai és 

pénzügyi helyzete illetve ingatlan- és termékjellemzők) minősíti, és meghatározza, hogy 

a hitelképes ügyfelek az adott feltételek alapján maximum mekkora kölcsönösszegre 

jogosultak.  

Ez az ügyfélminősítés lehetővé teszi, hogy a Bank személyre szabott hitelbírálatot 

készíthessen.  
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6. A kölcsön ingatlan fedezete 

 
A kölcsön jelzálogalapú, fedezetét a kölcsönigénylő által felajánlott ingatlan jelenti.   

  

Fedezeti ingatlanként csak olyan ingatlan fogadható el, amely a hitelkiváltás révén per-, 

teher- és igénymentessé válik (a kiváltandó kölcsönön kívül), önállóan forgalomképes, 

tulajdonviszonya rendezett és végrehajtás ugyanazon adós vonatkozásában nem történt. 

(A Bank a MÁK, illetve egyéb önkormányzati, munkáltatói terheket - a jelzálogjog 

jogosultjától függően - megelőző vagy követő ranghelyen elfogadhat). 

 

A Bank fedezetként lakáscéljára szolgáló ingatlant fogad el (lakóház, lakóház-udvar, 

lakás stb.).  

Vályogház, vegyes falazatú ház, faszerkezetes ház, nyaraló, garázs, üzlet, építési telek, 

külterületi, zártkerti ingatlan nem fogadható el.  

 

A jelzálogkölcsön további kötelező biztosítéka az adósra kötött, a Bankkal szerződött 

biztosító (SIGNAL Biztosító) csoportos életbiztosítása, melynek díját a törlesztő részlet 

már tartalmazza. Amennyiben a kölcsönösszeg magasabb 15 millió forintnál, vagy az 

annak megfelelő devizaösszegnél (a Bank által meghatározott árfolyamon számítva), az 

ügyfélnek egyéni életbiztosítást kell kötnie, amelynek díját az ügyfél fizeti.  

 

7. Díjak, költségek, kamatok 

 
A Bank által alkalmazott kamatok, költségek, illetve díjtételek fajtáit, számítási módját és 

esedékességét a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei, mértékét és az 

elszámolás pénznemét a Bank hirdetményei tartalmazzák. Az ügyfél elő / végtörlesztési 

szándékát az elő / végtörlesztetést megelőzően 5 banki munkanappal köteles jelezni a 

Banknak, az erre szolgáló formanyomtatványon. 

Szabadfelhasználású kölcsön esetén: a Bank nem számíthatja fel a kondíciós listában 

rögzített előtörlesztési díjat az ügyfél részleges vagy teljes előtörlesztése 

(végtörlesztése) esetén, ha a fennálló kölcsöntartozás nem haladja meg az egymillió 

forintot és az ügyfél a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. 

Lakáscélú jelzáloghitel esetén a Bank nem számol fel előtörlesztési díjat az ügyfél által a 

szerződés hatályba lépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első 

részleges, vagy teljes előtörlesztése (végtörlesztés) alkalmával sem, kivéve, ha a 

részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) – részben vagy egészben – más 

pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg 

meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét.  

A részleges vagy teljes előtörlesztés díja 2%, amennyiben - részben vagy egészben- más 

pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik. 

Jelzáloghitel esetén a Bank nem számít fel szerződés módosítási díjat a futamidő 

meghosszabbításáért, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem 

került sor. 

 
 

8. A kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok 
 

- Kitöltött kölcsönkérelmi nyomtatvány (amennyiben szükséges mellékleteivel- 

kiegészítő adatlapokkal együtt) 

- Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya 

- Adóazonosító jel 

- Személyi azonosító jel 
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- A fedezeti ingatlan címére szóló 2 db eltérő utolsó havi közüzemi számla (telefon 

és gáz, vagy villany) a befizetést igazoló csekk vagy folyószámla kivonat. A 

csekkek és a folyószámla kivonatok nem lehetnek hátralékosak 

- Alkalmazott esetén 15 napnál nem régebbi eredeti munkáltatói 

jövedelemigazolás 

- 3 utolsó havi bankszámlakivonat, amelyre a jövedelem érkezik. Amennyiben 

nincs, 3 utolsó havi bérpapír és/vagy előző évi NAV jövedelemigazolás 

- Nyugdíjasok esetén, nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, ha 

az ügyfél postai úton kapja a nyugdíját; vagy az utolsó havi folyószámla-kivonat 

bemutatása másolás céljából 

- Egyéni vállalkozó, cégtulajdonos (Bt, Kft, KKT) esetén: nemleges adóigazolás 

adótartozásról, (Egyéni vállalkozónál:   vállalkozói igazolvány másolata vagy 

regisztrációról szóló kinyomtatott internetes visszaigazolás) 

- 15 napnál nem régebbi, tehermentes, teljes tulajdoni lap (adásvétel esetén 

széljeggyel ellátott, egyébként széljegymentes) 

- A Bank által elfogadott ingatlan értékbecslők egyike által készített forgalmi 

értékbecslés 

- Igazolás az ingatlant terhelő fennálló tartozásról (formai követelményeiről 

fiókjainkban személyesen nyújtunk felvilágosítást) 

- A kiváltandó kölcsön szerződése az összes mellékletével együtt (A kiváltandó 

hitelnek legalább 6 hónapja fennállónak kell lennie- kivéve terhelt ingatlan 

vásárlása esetén) 

- A kiváltandó kölcsön fizetési fegyelmének igazolása az utolsó 12 hónapra 

visszamenőleg (lehetőség szerint bankszámlakivonattal, amelyről a törlesztés 

történik). Rövidebb hitelmúlt esetén a teljes futamidőre vonatkozóan (amely 

legalább 6 hónap) 

- A szerződéskötéshez kötelező a szerződés devizanemében vezetett folyószámla 

nyitása (amennyiben az nem forint, akkor szükséges forint számla is). 

 

 

A részletes dokumentumlistát az „Ellenőrzési adatlap befogadáshoz” nyomtatványon 

bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére.  

A szerződéskötési és folyósítási feltételekről a kölcsön típusának megfelelően nyújtunk 

tájékoztatást a hitel igénylésekor. 

 

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

 

Részletes, teljes körű tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálati irodáinkat! 

Honlapunkról (www.kdbbank.eu) letölthetők a hitelkérelmi nyomtatványok, valamint 

elérhető a hitel-kalkulátorunk.   

http://www.kdbbank.eu/
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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 

 

Kőbánya Fiók 

1101 Budapest, Kőbányai út 49. 

Telefon: (1) 328-3558 Fax: (1) 328-5428 

 

 

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 nyitva tartása: Hétfő- Csütörtök: 8.30-16.30, Péntek: 8.30-15.30 

 

Váci utcai fiók nyitva tartása: Hétfő - csütörtök: 8.30 - 18.00 

Péntek: 8.30 - 17.00 

 

KDB Kontakt: (40) 532-532 

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

www.kdbbank.eu    

http://www.kdbbank.eu/

