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HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA 
A KDB PAGODA HITELKONSTRUKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEIRŐL 
 
Érvényben: 2014. május 26-tól 
 
 

Kedves Ügyfelünk! Ajánlja bankunkat rokonainak, barátainak, 

ismerőseinek és csökkentjük díjait! 
 
Bankunk egyik legújabb terméke a KDB Pagoda lakáscélú és szabad 

felhasználású, forint alapú jelzálogkölcsön. A termék önmagában is kedvező 

megoldást nyújt ingatlanvásárlást vagy -felújítást, gépjárművásárlást vagy akár 

utazást tervező ügyfeleink számára. Most azonban még kedvezőbb kondíciókkal 

kínáljuk termékünket, melyek igénybe vételéhez jelenlegi és leendő ügyfeleinket 

bevonjuk egy speciális akcióba: 

 

Ajánlja a KDB Bankot kölcsönigénylést tervező rokonának, barátjának vagy 

ismerősének és máris több banki díj terhétől szabadulhat meg.  

 

Az akció időtartama: 2014. május 19. – december 30. 

 

Az akcióba bevont termékek:  

KDB Pagoda lakáscélú és szabad felhasználású forint alapú jelzálogkölcsönök 

 

Díjkedvezmények: 
 

Értékbecslési díj mindenkinek és minden esetben: 0,- Ft 

Ez Bankunk ajándéka ügyfeleink számára, ha KDB Pagoda kölcsönt igényelnek! 

Az értékbecslési díjra vonatkozó részletes feltételeket a KDB Pagoda 

jelzálogkölcsön termékre vonatkozó kondíciós listák tartalmazzák. 

 

Most minden egyes jelenlegi vagy leendő ügyfelünk, aki ajánlja bankunkat és 

ajánlása alapján KDB Pagoda lakáscélú vagy szabadfelhasználású jelzálogkölcsön-

igénylés és folyósítás történik, tovább csökkentheti díjait vagy kedvező kondíciók 

mellett kaphat kölcsönt:  

 

Ha Ön már a KDB Bank ügyfele:  
 

 a havi számlavezetési- vagy számlacsomag díja 99,9%-át bankunk 

átvállalja egy számla vonatkozásában 
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A, BG A, Super, Elektronikus, Alap, Partner Light, Partner Mezzo és Net 

számlacsomaggal rendelkező ügyfeleink illetve azok az ügyfelek, akiknek a 

fizetési számlaszerződésére a Kondíciós lista magánszemélyek részére elnevezésű 

hirdetmény vonatkozik 2 évig, Gold, BG Gold és Partner Plus számlacsomaggal 

rendelkező ügyfeleink pedig 6 hónapig vehetik igénybe a jelentős 

díjkedvezményt. A díjkedvezmény első hónapja az ajánlás alapján megvalósult 

kölcsön folyósítási dátumát követő hónap. 

 

Ha Ön új ügyfelünk (2014. május 26. után kezdődött szerződéses 

viszonya bankunkkal), aki számára KDB Pagoda kölcsönt folyósítottunk és 

máris ajánlja Bankunk szolgáltatását: 
 

 99,9%-ot elengedünk a folyósítási díjából (maximum 10.000 forint 

összegig) 

 

 

Önre vár értékes különdíjunk is! 
 

Ha szeretné a fenti kedvezmények mellett megszerezni különdíjunkat is, nem kell 

mást tennie: legyen Ön az az ügyfelünk, akinek az ajánlása(i)nak köszönhetően a 

legnagyobb összegben kerül folyósításra új KDB Pagoda kölcsön! Megéri minél 

több ismerősének ajánlani bennünket! 

 

A jelen akcióból kizártak köre: A KDB Bank Európa Zrt.-vel munkaviszonyban álló 

magánszemélyek. 

 

Díj: 100.000 forint értékű Sodexo ajándékutalvány, amelyet széles körben 

elfogadnak, és amely az utalványpiacon egyedüliként üzemanyagra is költhető. 

 

A győztes kiválasztásának módja: 2014. december 31-én bankunk ellenőrzi 

azokat a KDB Pagoda jelzálogkölcsön folyósításokat, melyek valamely ügyfelünk 

ajánlása alapján valósultak meg. A díj nyertese: az az ügyfél, akinek az 

ajánlása(i)nak köszönhetően a legnagyobb összeg került folyósításra a Bank 

rendszeri szerint.  

 

Díjátadás helye és időpontja: a győztest postán értesítjük 2015. január 31-ig és a 

díjátadás személyesen történik, tanúk jelenlétében előre egyeztetett helyen és 

időpontban. 

 

Feltételek: 

A fenti kedvezményes kondíciókhoz és a különdíjhoz, kérjük, feltétlenül vegye 

figyelembe, hogy azon új ügyfelünknek/ügyfeleinknek, aki(k) az Ön ajánlása 

alapján igényel(nek) KDB Pagoda kölcsönt, hivatkozásként meg kell adnia az Ön 
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pontos azonosítására szolgáló adatait a kölcsön kérelmi nyomtatvány vonatkozó 

részében (teljes név és választhatóan valamelyik azonosításra alkalmas adat: 

születési dátum, bankszámlaszám, vagy ügyfél azonosító kód). Az adatok 

rögzítésére az igénylés során, a fióki ügyintézés keretében kerül sor; az Ön 

ügyféladatait fióki ügyintézőink az adatkezelési szabályzatnak, a törvényi 

előírásoknak megfelelően kezelik. 

 

A KDB Bank Európa Zrt. az akcióval és a közzétett eredménnyel kapcsolatban a 

jogorvoslati lehetőséget kizárja. 

 

 

Tudjon meg többet Bankunk lakáscélú és szabad felhasználású 

jelzálogkölcsöneiről, és éljen az igénylés, illetve a kedvezmények lehetőségével! 

 

 

A termékről részletes információkat talál bankunk honlapján (www.kdbbank.eu).  

További információért forduljon bizalommal fióki ügyintéző munkatársainkhoz, 

vagy keressen meg minket központi elérhetőségeinken, a 06 40 532 532-es kék 

számon, illetve az info@kdbbank.eu e-mailcímen! 
 

http://www.kdbbank.eu/
mailto:info@kdbbank.eu

