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Kondíciós lista és Terméktájékoztató 

KDB Pagoda szabadfelhasználású jelzálogkölcsönre és 

szabadfelhasználású jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 
/magánszemélyek részére/ 

 
2014. december–17 től nem forgalmazott termék 

A Kondíciós Lista a Forgalomból kivont és Nem forgalmazott termékekre vonatkozó 1. 

számú melléklettel együtt érvényes! 

 
Érvényes: 2015. Január 15-től 

1. A kölcsön feltételei: 

1. Forint fizetési számla nyitása a Banknál1. 

2. Kamatok, díjak, költségek                                                                                                      

Éves ügyleti kamat (változó) 

(referencia kamat+kamatfelár)2: 

HUF szabadfelhasználású és 

hitelkiváltási célú kölcsön 
Esedékesség 

3 havi BUBOR+5,00% 
Minden hónap 15-én vagy az azt 

követő első banki munkanapon. 

Feltételekhez kötött 

kamatkedvezmények a tárgy 

hónapot követő hónapban3 

0,50%  

Havi rendszeres, minimum 

90.000 forint jövedelem jóváírás 

esetén  

0,50% 

Minimum havi két darab, 

összesen legalább 10.000 forint 

értékben felhatalmazás 

csoportos beszedési megbízás 

teljesítésére és /vagy  

rendszeres átutalási megbízás 

teljesülése 

Minimálisan igényelhető kölcsön 

összeg: 
1.000.000 HUF 

Futamidő: 1-25 év 

Hitelbírálati díj: Ingyenes 

Folyósítási díj (kezelési költség)4,8: 

A jóváhagyott kölcsönösszeg 

0,8%-a, de legfeljebb 50.000 

(ötvenezer) forint, az akciós 

időszakban fix 10.000 (tízezer) 

forint 

Folyósításkor 

Adminisztrációs díj (éves ügyleti 

díj): 
0,00% 

Törlesztő-részletek esedékessége: 
Minden hónap 15-e (amennyiben az munkaszüneti napra esik, az 

azt követő első banki munkanap). 
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3. Egyéb költségek 

Előtörlesztési költség:5 

 
maximum az előtörlesztett összeg 2%-a Előtörlesztéskor 

Az előtörlesztés minimális 

összege  
100.000 forint 

 

 

Standard 

szerződésmódosítás 

esetén 

Fizetési 

nehézség 

esetén (a 

díjra 

részletfizetés 

igényelhető) 

Esedékesség 

Szerződésmódosítási díj: 
(pénzügyi teljesítéssel nem járó 
módosítás esetén) 

60.000 HUF 50.000 HUF Szerződésmódosításkor 

Kölcsönösszeg-emelés 

minimum mértéke: 
1.000.000 HUF 

KHR Ügyféltudakozvány díja:  Az adatlekérdezés évente díjmentes. 

KHR Ügyféltudakozvány 

megsemmisítésének a díja: 
4.200 HUF 

Késedelmi kamat6: 

Ügyleti kamat + a késedelemmel érintett naptári félév első 

napján érvényes jegybanki alapkamat egyharmada, de 

összességében legalább az MNB alapkamattal megegyező 

kamat 

Értékbecslés díja7: 30.000 HUF + Áfa 

Tulajdoni lap költsége8: 6.250 HUF 

Helyszínrajz készítésének 

költsége: 
3.000 HUF 

e-hiteles tulajdoni lap díja9: 3.600 HUF 

Ingatlan-nyilvántartási eljárás 

díja10: 
12.600 HUF 

Ügyintézési díj11: 4.000 HUF 

A hitelhez kapcsolódó egyéb 

szolgáltatás díja: 
Fizetési számla vezetés díja: 259 HUF / hó 

 
A Kondíciós Lista 2. és 3. pontja érvényes a 2013. október 15-e és a 2014. május 21-e közt 

befogadott NORMAL kölcsönökre (ide nem értve a legfeljebb 10.000 forintos folyósítási díj, 

illetve a bérjellegű jóváíráshoz kötött kamatkedvezményeket), illetve a 2014. május 22-a és 

2014. október 15-e között befogadott KDB Pagoda, és Biztosra mehet jelzálogkölcsönökre is 

(ide nem értve a legfeljebb 10.000 forintos folyósítási díjkedvezményt). 

A THM meghatározása kizárólag a 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre 

érvényes. 
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4. Közjegyzői munkadíj 

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

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

 

a) Amennyiben az Ügyfél Fizetési Számlájára a kölcsön teljes futamideje alatt, vagy 8 évet 

meghaladó futamidejű kölcsön esetén legalább 8 évig legalább havonta 90.000 HUF, azaz 

kilencvenezer forint bérjellegű jóváírás érkezik, a Bank a tartozáselismerő nyilatkozat 

közokiratba foglalásának költségét 50 %-ban visszatéríti az Ügyfél részére, vagy 
b) Amennyiben az Ügyfél Fizetési Számlájára kölcsön teljes futamideje alatt, vagy 8 évet 

meghaladó futamidejű kölcsön esetén legalább 8 évig legalább havonta 300.000 HUF, azaz 

háromszázezer forint bérjellegű jóváírás érkezik és az Ügyfél a Fizetési Számlához kapcsolódóan 

NET vagy Partner Mezzo vagy Partner Plusz számlacsomag szerződést köt, a Bank a 

tartozáselismerő nyilatkozat közokiratba foglalásának költségét 100 %-ban visszatéríti az Ügyfél 

részére. 
A tartozáselismerő nyilatkozat közokiratba foglalási költségének fentebb meghatározott részét a Bank a 

folyósítást követő első bérjellegű jóváírást követő 10 banki munkanapon belül téríti vissza az Ügyfél 

részére. A költségek Ügyfél általi megfizetése és a Bank általi tényleges visszatérítés időtartamára az 

Ügyfelet kamat nem illeti meg.   
A közjegyzői díj megtérített részét az ügyfél köteles megfizetni a 8. lábjegyzetben részletezetteknek 

megfelelően, az ott meghatározott módon a kölcsön megszűnésére, illetve elő/végtörlesztésére 

vonatkozó feltételek teljesülése esetén, továbbá abban az esetben is, amennyiben az jelen pont a) 

vagy b) bekezdésében részletezett havi jóváírási kötelezettségének a meghatározott időszak alatt nem 

tesz eleget. 

 

                                                 
1
 A Fizetési számla nyitására vonatkozó feltételek, kondíciók, díjak és költségek a mindenkor érvényes „Kondíciós lista 

magánszemélyek részére” vagy a „Kondíciós lista KDB Alap Számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére”– c. 
hirdetményben találhatók. 
2 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-nak megfelelően. BUBOR (Budapest 
Interbank Offered Rate): bankközi referencia kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga. A BUBOR 
mindenkori mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) tudja ellenőrizni. 
3
 Amennyiben a tárgy hónapban bármely két feltétel együttesen teljesül, úgy a kedvezmények összevonódnak és a 

kamatfelár mértéke a tárgy hónapot követő hónapban 1%-kal csökken. Amikor a tárgy hónapban a kedvezmény nem 
teljesül, úgy a tárgy hónapot követő hónapban kamatkedvezmény nem érvényesíthető. A feltételek teljesülésének 
vonatkozásában tárgy hónap egy naptári hónap 15. napjától az azt követő naptári hónap 14. napjáig tartó időszak.  
4
 Az akció a 2014. 10.15-étől visszavonásig, de legfeljebb 2014.12.31-ig átvett kölcsönkérelmekre vonatkozik. A 

kérelem leadását a bankfiókban az „Ellenőrző lista kölcsönkérelem átvételéhez” megnevezésű, a bankfiók által kitöltött 
és aláírt nyomtatvány kiadása bizonyítja. 

5
 Az elő és végtörlesztés díjával kapcsolatos részletes szabályokat a 2009.évi CLXII. törvény tartalmazza. 

6
 A szerződés felmondását követő kilencvenedik nap után a Bank az ügyfél nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, 

költséget, díjat vagy egyéb jutalékot nem számít fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és 
kezelési költséget maghaladó összegben. 

7 Az értékbecslési díj a Bankot terheli, és a folyósítást követően 10 banki munkanapon belül visszatéríti az ügyfél részére. A 
folyósítás és a tényleges visszatérítés időtartamára az ügyfelet kamat nem illeti meg. Az értékbecslési díj visszatérítése 
kizárólag a kölcsön fedezetévé váló legfeljebb egy ingatlan esetében történik meg.   

 A folyósítási díj 10.000 (tízezer) forint feletti részét az ügyfélnek nem kell megfizetnie, kivéve – az 5 (öt) évnél hosszabb 
futamidejű kölcsönszerződések esetén – amennyiben: 

 a szerződés a megkötését követő 5 éven belül megszűnik vagy 5 éven belül a fennálló tartozás 50%-át meghaladó 
összegű előtörlesztésre kerül sor. Ez esetben a folyósítási díj elengedett részét, az értékbecslési díj, valamint a 
közjegyzői díj Bank által visszatérített részét az ügyfél köteles visszafizetni a Bank részére; 

 a szerződés a megkötését követő 5. és 8. év között szűnik meg vagy ezen időszakban a fennálló tartozás 50%-át 
meghaladó összegű előtörlesztésre kerül sor, az elengedett folyósítási díj, valamint a közjegyzői díj és az értékbecslési 
díj visszatérített részének felét köteles megfizetni a Bank részére. 

Az értékbecslési díj és a közjegyzői díj visszatérített része illetve a folyósítási díj 10.000 (tízezer) forint feletti része a 
szerződés megszűnésekor vagy az előtörlesztéssel egyidejűleg válik esedékessé.  

 
A 10.000 forintos folyósítási díjat a bank visszatéríti, amennyiben a terméktájékoztató 7. pontjában részletezett feltételek 
mellett a szerződéskötésre a befogadást követő 7-ik banki munkanapig nem kerül sor. 

 

http://www.mnb.hu/
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8 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. 
9 TAKARNET: földhivatali adatbázisok távoli adathozzáférése, amely tulajdoni lap másolatot szolgáltat. A Bank 
ügyfélszolgálatán igényelhető. 
10 Az 1996. évi LXXXV. tv. 32/A. §. (2) bekezdése alapján a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének 
költsége. 
11 Abban az esetben kerül felszámításra, ha az Ügyfél a banki szolgáltatáson felüli ügyintézést kér (így különösen: 
igazolások díja, egyéb ügyintézés. 

 

 

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

azt jelenti, hogy a kamatok három havonta a forduló napot megelőző hónap utolsó munkanapja 

előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR-nak megfelelően változnak. 

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

egyoldalúan – az Ügyfél számára kedvezőtlenül is – megváltoztatni a kamat és a referenciakamat 

különbségét, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik:  

 az Ügyfél egyhavi törlesztőrészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy 

 az Ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a Bankra engedményezett vagyonbiztosítást a 

Bank postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon történő értesítése 

ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti. 

 

A kamaton felül nem rendszeresen fizetendő egyéb díjat, költséget a Bank évente legfeljebb a 

Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében emelheti. 

 

 

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 egyenlegértesítőben közvetlenül is tájékoztatja az Ügyfelet. 

Amennyiben Ügyfél a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a módosítás közzétételét követő 30 

napon belül 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 

 

KDB Pagoda szabadfelhasználású jelzálogkölcsönre és 

szabadfelhasználású jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 

 

Érvényes: 2015. Január 15-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 fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő 

termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra. Internetes elérhetőség: 
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak  
 

 

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

 
A szabad felhasználású kölcsön olyan kölcsön, amely magánszemélyeknek nyújt 

segítséget, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő szabad pénzeszköz. Forintban 

igényelhető.  

2014. január elsejét követően kötött kölcsönszerződések esetén a szabad felhasználású 

jelzálogkölcsönök kiváltása szabad felhasználási célú kölcsönnek minősül.  

 

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 legalább 1, legfeljebb 25 év. Az ügyfélnek ezen időszak alatt a kamatot és a 

tőkét kell fizetnie. A kölcsön futamideje alatt írásban kérhető annak módosítása, a 

termék feltételeinek megfelelően.  

  

4. A kölcsön mértéke 

 
A legalacsonyabb igényelhető kölcsönösszeg 1 millió forint, a maximális hitelösszeg 30 

millió forint.  

 

A kölcsön maximális mértéke a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének 

maximum 80%-a. 

 

Az ingatlan (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, 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 fedezete 

 
Ingatlanfedezet 

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

  

Fedezeti ingatlanként csak olyan ingatlan fogadható el, amely per-, teher- és 

igénymentes, önállóan forgalomképes, tulajdonviszonya rendezett és a fedezetül 

felajánlott ingatlanon végrehajtás nincs folyamatban.  

 

 

A Bank fedezetként lakáscélú 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.  

 

Életbiztosítás 

Plusz fedezetként, az Ön biztonsága érdekében Bankunk a kölcsön kötelező 

biztosítékaként a kölcsön adósára, a Bankkal szerződött biztosítóval (Signal Biztosító) 

csoportos hitelfedezeti biztosítást köt, melyért az ügyfélnek a törlesztőrészleten felül 

nem kell fizetnie, tehát díját nem az ügyfél, hanem a Bank fizeti meg.  

Amennyiben a kölcsönösszeg magasabb 15 millió forintnál, az ügyfélnek egyéni 

életbiztosítást kell kötnie, amelynek díját az ügyfél fizeti.  

7. A 7 napos kölcsön feltételei 
 
A Bank az akció időszaka alatt vállalja, hogy a hitelbírálathoz szükséges hiánytalan, teljes 

dokumentumcsomag átvétele esetén az ügyféllel a hitelellenőrzési osztály ellenőrzését 

követően legkésőbb a 7-ik banki munkanapon kölcsönszerződést köt. Amennyiben a 

Bank a fenti határidőt elmulasztja, úgy a Bank a 10.000 forint összegű folyósítási díjat az 

ügyfél részére megtéríti. 

 

A Bank ajánlata csak normál, a vonatkozó kondíciós listában meghirdetett eljárásrend, és 

kondíciós feltételek keretén belül döntésre kerülő ügyletekre vonatkozik, egyedi, a 

kondíciós listában részletezett feltételektől eltérő kölcsönkérelmek esetére nem. 

 

A Bank a dokumentumok hiánytalan átvételét a hitelellenőrzési osztály vizsgálatát 

követően ismeri el, a 7 banki munkanapos határidő ezen időponttól kezdődik. 

 A Bank a dokumentumok hiánytalan átvételének tényéről Igazolást állít ki, melyet 

elektronikus úton küld el az ügyfélnek, amennyiben a dokumentációs anyag a 

bankfiókban 12.00 óra előtt került leadásra legkésőbb a beadást követő második banki 

munkanapon, amennyiben 12.00 órát követően, úgy legkésőbb a harmadik banki 

munkanapon. Az Igazolást a Bank elektronikus értesítés útján, a kölcsönkérelmi nyomtatványon 
megjelölt e-mail címre küldi, a levélben csatolmányként beszkennelve.   
 

A hitelellenőrzési csoport a sztenderd, a bankfiók előzetes tájékoztatása során 

ismertetett dokumentumokon kívül – a kockázati besorolás és a döntés érdekében 

szubjektív szempontok alapján – egyéb dokumentumokat is bekérhet.  

A dokumentumcsomag az összes, döntéshez szükséges dokumentum megléte esetén 

tekinthető hiánytalannak. 

Amennyiben az ügylet vizsgálata kapcsán hiánypótlás szükséges, úgy a 7 banki 

munkanapos határidő a hiánytalan dokumentumcsomag átvételét, a hitelellenőrzését 

követően kezdődik. 

Amennyiben a hitelbírálathoz szükséges formanyomtatványokon vagy benyújtott 

dokumentumokban valótlant állít pénzügyi helyzetével vagy személyes adataival 

kapcsolatban, de az nem indokolja a kérelem azonnali elutasítását, a Bank mentesül a 7 
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banki munkanapra vállalt szerződéskötési határidő betartása alól, mert az ügyletet nem 

minősíti normál eljárásúnak. 

Amennyiben a szerződéskötés a teljes dokumentumcsomag átvételét követően a 7-ik 

banki munkanapig az ügyfél hibájából hiúsul meg (pl. nem megfelelő számára a 

felajánlott szerződéskötési időpont, nem tudja teljesíteni a szerződéskötési feltételeket) a 

Bank mentesül a folyósítási díj megtérítésétől. 

8. Díjak, költségek, kamatok 

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

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

hirdetményei tartalmazzák. A Bank nem számítja fel a kondíciós listában rögzített 

előtörlesztési költséget 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. 

Az ügyfél elő /végtörlesztési szándékát az elő/ végtörlesztetést megelőzően 5 banki 

munkanappal köteles jelezni a Banknak, az erre szolgáló formanyomtatványon. 

Az elő és végtörlesztés díjával kapcsolatos részletes szabályokat a 2009.évi CLXII. 

törvény tartalmazza. 

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

meghosszabbításáért, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem 

került sor. 

Jelzáloghitel esetén, amennyiben a szerződése alapján fennálló kötelezettsége 

teljesítésével legalább kilencven napos késedelemben van, a fogyasztó a futamidő alatt 

egy alkalommal –szerződésmódosítási díj megfizetése nélkül- írásban kezdeményezheti a 

futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a hitelező 

alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. 

 

 

A kölcsönhöz szükséges dokumentumok: 
 

- Kitöltött kölcsönkérelmi nyomtatvány 

- Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya 

- Adóazonosító jel 

- Személyi azonosító jel 

- A fedezeti ingatlan címére szóló 2 db eltérő utolsó havi közüzemi 

számla (telefon és gáz, vagy villany) a befizetést igazoló csekk vagy 

fizetési számla-kivonat. A csekkek és a fizetési számla-kivonatok nem 

lehetnek hátralékosak. 

- 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 

- Hitelkiváltás esetén igazolás az ingatlant terhelő fennálló tartozásról 

(önkormányzati-, pénzintézeti-, munkáltatói hitel) 

- Hitelkiváltás esetén vizsgáljuk az ügyfél fizetési fegyelmét 

- A szerződéskötéshez kötelező forint  fizetési számla nyitása a Banknál 

- Amennyiben a kölcsön bírálata pozitív, a Földhivatali bejegyzés díja 

befizetésének igazolása 

- Alkalmazott esetén 15 napnál nem régebbi eredeti munkáltatói 

jövedelemigazolás 

- Nyugdíjasok esetén, nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi 

nyugdíjszelvény, ha az ügyfél postai úton kapja a nyugdíját; vagy a 

három utolsó havi folyószámla-kivonat bemutatása másolás céljából 
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- Abban az esetben, ha az ügyfél egyéni vállalkozóként igazol 

jövedelmet, cégtulajdonos (Bt, Kft, KKT) esetén: nemleges 

adóigazolás adótartozásról, (Egyéni vállalkozónál:   vállalkozói 

igazolvány másolata vagy regisztrációról szóló kinyomtatott internetes 

visszaigazolás) 

 

A kölcsön bírálata során egyéb dokumentumok is bekérhetőek. 

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

 

Részletes, teljes körű tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálati irodáinkat! 

Honlapunkról www.kdbbank.eu letölthetők a hitelkérelmi nyomtatványok. 

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 

 

 

Fiókjaink nyitva tartása:  

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

 

Váci utcai fiók nyitva tartása:  

Hétfő:8.30 - 18.00 

Kedd- 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/

