
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
Kondíciós Lista és Általános Szerződési Feltételek 

módosításáról 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton értesítjük, hogy a pénzforgalmi szolgáltatásokról 
szóló új európai uniós irányelv* (PSD2) magyar 
jogszabályokba történő átültetése miatt az alábbi 
üzletszabályzatainkat és kondíciós listáinkat 2018. január 13-
ai hatállyal módosítjuk: 
- Általános Szerződési Feltételek a fizetési számlákról, a 

pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről  
- Általános Szerződési Feltételek VISA CHIP betéti 

bankkártyákra vonatkozóan (korábbi nevén: VISA CHIP 
betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat) 

- Általános Szerződési Feltételek telefonos és 
elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozóan 
(korábbi nevén: Telefonos és elektronikus banki 
szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat) 

- Kondíciós Lista magánszemélyek részére 
- Kondíciós Lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan 

magánszemélyek részére 
- Kondíciós Lista vállalatok és egyéb szervezetek részére 
- Kondíciós Lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan 

vállalatok és egyéb szervezetek részére 
 
A fenti módosításokat tartalmazó dokumentumok 2017. 
december 12-én bankfiókjainkban kifüggesztésre, illetve a 
www.kdbbank.eu címen közzétételre kerülnek. A 
módosítások átláthatósága érdekében változáskövetéssel 
ellátott verziók is közzétételre kerülnek. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az irányelv 
magyar jogszabályokba történő teljes körű átültetése 2017. 
december 12-ét követően történne meg, úgy a Bank a 
további jogszabály megjelenését követően – akként értesíti 
Ügyfeleit, hogy – ismételten elvégzi a szükséges 
módosításokat a fenti dokumentumokban és a fenti módon 
közzéteszi azokat, mely módosítások a 2018. január 13-ai 
hatálybalépést nem befolyásolják. 
 
A fent részletezett szerződésmódosítást a Bank 
elfogadottnak tekinti az Ügyfél részéről, ha a módosítás 
hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatja arról, hogy a 
módosítást nem fogadja el.  
A módosítás hatálybalépése előtti napig az Ügyfél jogosult a 
keretszerződést (bankszámlaszerződés/ fizetésiszámla-
szerződés) azonnali hatállyal felmondani, mely felmondással 
kapcsolatban az Ügyfelet díj-, költség- vagy egyéb fizetési 
kötelezettség nem terheli. 
 
*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve 
(2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 
2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet 
módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről 
 
Budapest, 2017. november 30. 

 
 
 

 
 

INFORMATION 
on changes in List of Conditions and General Terms and 

Conditions 
 
Dear Customer, 
 
Please be informed that due to the implementation of the 
new EU Directive on payment services* (PSD2) into the 
Hungarian legislation, the Bank is to modify the following list 
of conditions and General Terms and Conditions as of 13 
January 2018: 
- General Terms and Conditions on payment accounts, 

payment services and deposits  
- General Terms and Conditions on VISA CHIP debit 

bankcards (former title: Business regulations of VISA 
CHIP debit bankcards) 

- General Terms and Conditions on phone and electronic 
banking services (former title: Business regulations on 
phone and electronic banking services) 

- List of Conditions for private persons 
- List of Conditions of KDB Basic Account Package for 

private persons 
- List of Conditions for corporates and other 

organisations 
- List of Conditions of KDB Basic Account Package for 

corporates and other organisations 
 
Documents containing the above changes will be published 
on 12

th
 of December 2017 at our branches and on the 

www.kdbbank.eu website. For the transparency of the 
amendments track changes versions will also be published. 
 
Please note that if the full implementation of the Directive 
into the Hungarian legislation would take place after 12

th
 of 

December 2017, then and after the publication of any 
further legislation – Clients will be notified in such a way that 
– the Bank will make the necessary changes in the above 
documents again and will publish them as way as described 
above, which amendments do not affect the entry into force 
of 13 January 2018. 
 
The above contractual modifications are deemed to be 
accepted by the Client, if the Client does not notify the Bank 
that the Client does not accept these modifications before 
the proposed date of their entry into force. 
Until the day before the modifications enter into force, the 
Client has the right to terminate the framework contract 
(bank account/payment account contract) immediately for 
free of costs, fees or other payment obligation related to 
termination. 
 
*Directive (EU) 2015/2366 of The European Parliament and 
of The Council of 25 November 2015 on payment services in 
the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 
2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 
1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC 
 
Budapest, 30

th
 of November 2017 

KDB Bank Europe Ltd. 
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