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2013. augusztus 7. 

A magyarországi székhelyű KDB Bank Európa Zrt. a dél-koreai Koreai Fejlesztési Bank 

(The Korea Development Bank – KDB) 100%-os tulajdonban lévő leányvállalata. A 

kereskedelmi bank vállalatfinanszírozási tevékenysége korábban is „határtalan” volt, a 

pozsonyi fióknyitás azonban új bizonyítékát adja a bank határokon átívelő üzleti 

stratégiájának. 
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A KDB Bank Európa Pozsonyi fióktelepe a főváros szívében (Obchodna 2.) kezdte meg 

működését. A fiók átadása annak a terjeszkedési stratégiának az első lépése, melynek 

részeként a bank új európai piacokra lép be, hogy stabil pénzügyi szolgáltatásokat 

biztosítson vállalatok, vállalkozások képviselői és magánszemélyek számára. 

 

 
 



40%-os vállalati 

hitelállomány növekedés 

egy év alatt: 

A bank a dél-koreai KDB Bank 100 százalékos tulajdonban 

lévő leányvállalata. Anyabankján keresztül a KDB Pénzügyi 

Csoportnak, Ázsia egyik legjelentősebb pénzügyi csoportjának 

támogatását élvezi. A szöuli anyabank a legmagasabb, ’A’ 

kategóriájú hitelminősítésekkel rendelkezik a nemzetközi 

hitelminősítő intézetek skáláin. A bank tőkeerős koreai 

tulajdonosi háttérének köszönhetően biztonságos és stabil, 

teljes körű szolgáltatásokat nyújtó pénzintézet. „Bankunk 

Ázsia dinamizmusát képviseli. Hisszük, hogy megfelelő 

adaptációval képesek leszünk magas színvonalon szolgálni 

leendő partnereinket, támogatva és felpezsdítve Szlovákia 

gazdasági és kereskedelmi életét.” – hangsúlyozza Chung Hun 

Jin, a KDB Bank Európa Zrt. elnök-vezérigazgatója. 

 

 Bankunk hátterének ismeretében felmerül a kérdés, hogy a 

szlovákiai fióktelep milyen ügyfélkör számára nyitotta meg 

kapuit, mi a fő profilja? A kérdésre Ladislav Simko, a KDB 

Bank Európa pozsonyi vezetője tudja legjobban a választ: a 

KDB üzletpolitikájának megfelelően univerzális fióktelepként 

nyílt meg a pozsonyi képviselet, ahol a lakossági termékek 

skálája fokozatosan bővül a nyitást követően. 

A vállalatfinanszírozási területtől, mint a fióktelep fő 

hajtómotorjától jelentős sikereket várnak el; a cél, hogy minél 

több szlovákiai - nem csak koreai tulajdonú - vállalat 

elsődleges pénzügyi partnerévé váljon a bank. „Őszintén 

bízunk benne, hogy a Pozsonyi fióktelep megnyitása a KDB 

Bank Európa működésében egy újabb sikertörténet kezdetét 

jelenti; nem csupán a KDB Bank, de minden ügyfelünk számára, akik megtisztelnek 

bizalmukkal és hosszú távú üzleti kapcsolatot építenek velünk.” – mondta Simko úr. 

 

Az augusztus 5-én 

működését megkezdő 

KDB bankközpont a 

pozsonyi belváros új 

gyöngyszeme, kiemelt 

helyen, családias 

környezetben szolgálja 

ki ügyfeleit. „Hiszünk 

benne, hogy új fiókok 

létesítése az elhúzódó 

válság időszakában a stabilitás, a kiegyensúlyozott pénzügyi 

erő, s Bankunk fejlődőképességének bizonyítéka.” – emeli ki 

Tóth Tibor, a KDB Bank Európa Zrt. üzleti területekért felelős, 

általános vezérigazgató-helyettese.  

A KDB vezetői mintaként tekintenek a fióktelepre, mely a további európai terjeszkedés 

első mérföldköve. A bank az új fiók közreműködésével kívánja folytatni és megerősíteni a 

vállalatfinanszírozás területén tapasztalható jelentős növekedését. 
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A KDB Bank Európa megújult honlapjai új formátumban és tartalmi struktúrában jelennek 

meg és érhetők el a pozsonyi fióktelep működésének kezdetétől, 2013. augusztus 5-től. 

Az új honlapokon (www.kdbbank.eu és sk.kdbbank.eu) könnyedén megtalálhatóak a 

mindenki számára elérhető, kedvező díjazású termékek, éppen úgy, mint a feltételekhez 

kötött, egyedülálló és kivételes prémium szolgáltatások. 

 

 
 

NYITÁSI AKCIÓ 

 

Tudjuk, hogy ügyfeleink bizalma a sikerünk záloga, ezért a piaci ajánlatok élvonalába 

tartozó, speciális nyitási kedvezményt szeretnénk biztosítani első új lakossági és vállalati 

ügyfeleink számára. 

 

A nyitástól számított első 3 hónapban kedvező betéti kamatokat ajánlunk lakossági és 

vállalati ügyfeleinknek euró és dollár lekötése esetén. Akciós ajánlatunk már rövid távú 

lekötés esetén is magas hozamokat kínál. Minimum leköthető összeg: 1000 EUR, ill. USD 

lekötése esetén. 

http://www.kdbbank.eu/

