
  

 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt egy, a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogi szabályozás

1
 jelentős 

változásáról, amely 2019. szeptember 14-én lép hatályba. Törvényi előírás alapján az elektronikus fizetések 
biztonságosabbá tétele érdekében ettől a naptól kezdve kötelezően alkalmazandóvá válnak az erős ügyfél-
hitelesítésre

2
 vonatkozó rendelkezések. Az ügyfeleinket közvetlenül érintő változás értelmében 2019. 

szeptember 14-étől csak erős ügyfél-hitelesítéssel
2
, vagy más néven kétfaktoros hitelesítési eljárással lehet 

használni a Bank elektronikus csatornáit, mind a szolgáltatásba történő bejelentkezés, mind a megbízás 
aláírása során. A KDB NetBank és KDB PC Kontakt (telepített ügyfélprogram) szolgáltatások esetében a 
kétfaktoros hitelesítési eljárás Bankunknál a ViCA alkalmazás használatával valósul meg, mely már elérhető és 
igényelhető. A ViCA alkalmazásról további információkat a következő útmutatóban talál (megtalálható 
honlapukon az Elektronikus szolgáltatások / KDB NetBank oldalon): 
http://www.kdbbank.eu/docs/35/KDB_ViCA_hasznalati_utmutato_20180924.pdf 
 
A változás eredményeképpen azoknál az ügyfeleknél, akik jelenleg hagyományos (egyfaktoros) hitelesítést 
használnak (felhasználói azonosító + bejelentkezési jelszó, fix aláírási jelszó, SMS aláírási kód), szükségessé válik 
az áttérés a ViCA alkalmazás használatára. A ViCA alkalmazás igénybevételéhez a számlatulajdonos, illetve a 
felhasználó(k) egyszeri, együttes személyes megjelenése szükséges valamelyik bankfiókunkban 
szerződésmódosítás (új felhasználói adatlap) aláírása érdekében. A ViCA alkalmazás regisztrációjához szükséges 
kódot SMS-ben küldjük, ezért amennyiben telefonszáma megváltozott, kérjük egyúttal az új telefonszámát is 
jelentse be Bankunk részére. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy 2019. szeptember 14-étől nem lesz lehetőség a korábban 
megszokott módon (hagyományos hitelesítéssel) használni a KDB NetBank illetve KDB PC 
Kontakt szolgáltatásokat! Ennek elkerülése érdekében kérjük, mielőbb látogasson el 
valamelyik bankfiókunkba és térjen át a ViCA alkalmazás használatára! 

 
Az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazása miatt változni fog a bankkártyával történő internetes vásárlási 
tranzakciók folyamata is, melyről a későbbiekben külön tájékoztatást fogunk közzétenni. 
 
A változásokról folyamatosan, több csatornán is tájékoztatjuk ügyfeleinket. Kérjük, kísérje figyelemmel KDB 
NetBank / KDB PC Kontakt postafiókját, valamint bankfiókunkban és a www.kdbbank.eu honlapunkon 
kihelyezett tájékoztatóinkat.  
 
A közeljövőben személyre szabott tájékoztatást is adunk a konkrét változásokról, érintett ügyfeleinket 
telefonon, SMS üzenetben vagy postai levél formájában fogjuk megkeresni. 
 
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat (+3614734440, 
munkanapokon 7-20 óra között), banki kapcsolattartóját vagy érdeklődjön személyesen bármelyik 
bankfiókunkban.  
 
Közreműködését előre is köszönjük! 
 
Budapest, 2019. március 29. 
 

KDB Bank Európa Zrt. 

                                                           
1
 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
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 Az erős ügyfél-hitelesítés jelenti az alábbi 3 kategóriából a legalább 2 olyan kategóriába sorolható elem felhasználásával 

történő hitelesítést, amely kategóriák egymástól függetlenek annyiban, hogy az egyik feltörése nem befolyásolja a többi 
megbízhatóságát és az eljárás kialakítása révén biztosított az azonosítási adatok bizalmassága: 
a) ismeret, azaz csak az ügyfél által ismert információ (pl. statikus jelszó, PIN kód) 
b) birtoklás, azaz csak az ügyfél által birtokolt dolog (pl. SIM kártya, mobiltelefonon regisztrált token alkalmazás, 

bankkártya chip) 
c) biológiai tulajdonság, azaz az ügyfél jellemzője (pl. ujjlenyomat, arclenyomat) 

http://www.kdbbank.eu/docs/35/KDB_ViCA_hasznalati_utmutato_20180924.pdf
http://www.kdbbank.eu/

