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Panaszkezelési Szabályzat 
 

 
Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes 

megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban 

kifogás merül fel, annak orvoslására a KDB Bank Európa Zrt. (továbbiakban: „KDB Bank”) a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288. § és a 

28/2014. (VII.23.) MNB rendelet előírásainak eleget téve az alábbi Panaszkezelési Szabályzatban 

meghatározottak szerint fogadja és kezeli a hozzá beérkező panaszokat.  

 

 

A panasz bejelentésének módjai:  

 

Szóbeli panasz:  

 személyesen:  

- a panaszügyintézés helyei: 

KDB Bankközpont (székhely és Központi Fiók) H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 

út. 42-46. 

Telefon: (1) 374-9700; Fax: (1) 328-5454 

 

 További budapesti fiókok: 

Astoria Fiók H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. 

Telefon: (1) 374-9787, -9789; Fax: (1) 328-5420 

 

Bartók Fiók H-1115 Budapest, Bartók Béla út. 105-113. 

Telefon: (1) 464-7900; Fax: (1) 328-5426 

 

Orczy Fiók H-1086 Budapest, Dobozi utca 49-53. 

Telefon: (1) 323-3554; Fax: (1) 328-5424  

 

Pesterzsébet Fiók H-1201 Pesterzsébet, Széchenyi u. 1/A. 

Telefon: (1) 421-4083, -4084, -4085 

Fax: (1) 328-5421 

 

Váci Fiók H-1052 Budapest Piarista köz 1. 

Telefon: 06-1-374-9469; Fax: (1) 328-5422 

 

Kőbánya Fiók H-1101 Budapest, Kőbányai út 49.  

Telefon: (1) 323-3558; Fax: (1) 328-5428 
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Külföldi fiókunk: 

Pozsonyi fiók (Bratislava Branch) 

Obchodná 2, 811 06 Pozsony, Szlovákia 

Telefon:  421 2 3211 6880 

Fax: 421 2 3211 6899 

 

Fiókjaink nyitvatartása:  

Hétfő - csütörtök: 8.30 - 16.30 

Péntek: 8.30 - 15.30 

 

Váci Fiók nyitvatartása: 

Hétfő - csütörtök: 8.30 - 18.00 

Péntek: 8.30 - 17.00 

 

 telefonon:  

- KDB Kontakt: belföldről helyi tarifával a 06-40-532-532 (06-40-KDB-KDB) kék 

számon, külföldről a (36-1) 374-9990-es telefonszámon érhető el telefonos banki 

szolgáltatásunk; 

- hívásfogadási idő: ügyintézőink munkanapokon reggel 7 és este 8 óra között 

(nyitvatartási idő) állnak rendelkezésére, telefonos fogyasztószolgálatunk azonban 

más időpontban is hívható és üzenet hagyható. 

 

Írásbeli panasz:  

 személyesen vagy más által átadott irat útján bármely fiókunkban 

 postai úton (levelezési cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 42-46.)  

 telefaxon (telefaxszám: +36 (1) 328-5411) a Magyar Nemzeti Bank honlapján is 

elérhető nyomtatvány kitöltésével    

elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: panasz@kdbbank.eu ). Javasoljuk 

ebben az esetben is a fentiekben jelzett nyomtatvány mellékletként történő 

megküldését, amely innen letölthető: 

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarende

zesi_forumok.html  

 

A fogyasztó eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben a fogyasztó meghatalmazott útján jár 

el, úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt 

követelményeknek kell eleget tenni. Banktitkot a meghatalmazottnak a KDB Bank csak akkor 

ad ki, ha a meghatalmazás a vontkozó jogszabályi feltételeknek megfelelően erre feljogosítja a 

KDB Bankot. 
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A panasz kivizsgálása:  

A KDB Bank a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel.  

A KDB Bank a panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli.  

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. 

 

Szóbeli panasz:  

A KDB Bank a szóbeli (vagyis a személyesen és telefonon tett) panaszt azonnal megvizsgálja, és 

lehetőség szerint orvosolja.  

Telefonon közölt panasz esetén a KDB Bank biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást 

és ügyintézést a nyitvatartási idő alatt.  

A KDB Bank a fogyasztó kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen 

rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.  

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, 

akkor a panasz írásban is rögzítésre kerül a fogyasztói panaszok rögzítésére rendszeresített 

nyomtatványon fogyasztoi_panasz_szolgaltatonak_2013.doc vagy oly módon, hogy a KDB Bank 

a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.  

A KDB Bank a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a 

fogyasztónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt a 

fogyasztónak megküldi. Ebben az esetben a KDB Bank a panaszra adott indokolással ellátott válaszát 

a közlést követő 30 napon belül küldi meg. 

A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas: 

a) a fogyasztó neve; 

b) a fogyasztó lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 

d) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő 

rögzítésével, annak érdekében, hogy a fogyasztó panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes 

körűen kivizsgálásra kerüljön; 

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően fogyasztószám; 

f) a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 

g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy 

és a fogyasztó aláírása; 

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje 

i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe. 
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Írásbeli panasz:  

A KDB Bank az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését 

követő harminc naptári napon belül megküldi a fogyasztónak.  

 

A KDB Bank a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti a fogyasztótól: 

a) neve; 

b) szerződésszám, fogyasztószám; 

c) lakcíme, székhelye, levelezési címe; 

d) telefonszáma; 

e) értesítés módja; 

f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás; 

g) panasz leírása, oka; 

h) panaszos igénye; 

i) a panasz alátámasztásához szükséges, a fogyasztó birtokában lévő dokumentumok másolata; 

j) meghatalmazott útján eljáró fogyasztó esetében érvényes meghatalmazás; 

k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 

A panaszt benyújtó fogyasztó adatait az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. 

 

 

Panaszra adott válasz megküldése: 

A panaszokat a KDB Bank írásban válaszolja meg, kivéve ha a szóban tett panasz fogyasztó részére 

kedvező rendezése azonnal megtörténik.  

A válaszlevél megküldése e-mailben küldött panasz esetén, vagy a fogyasztó kifejezett kérése esetén 

e-mailben is történhet, amennyiben a válasz banktitkot nem tartalmaz. Banktitkot tartalmazó választ 

csak akkor lehet elektronikus levélben megküldeni a fogyasztó számára, ha az erre vonatkozó igényét 

írásban terjeszti elő, a fogyasztó Bankhoz bejelentettel megegyező aláírásával. Egyéb esetekben a 

válasz postai úton, vagy NetBank üzenet formájában kerül megküldésre a fogyasztónak. 

 

 

Egyéb fórum:  

Amennyiben a fogyasztó nem ért egyet a KDB Bank válaszával, a panasz elutasítása, vagy a panasz 

kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén – annak 

jellege szerint – az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:  

 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény fogyasztóvédelmi 

rendelkezései megsértésének kivizsgálására irányuló panasz esetén: 

o Magyar Nemzeti Bank (levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777, telefon: 061- 

     4899-100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu);  

 A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a 

szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén:  

o Pénzügyi Békéltető Testület (címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Tel: 061- 4899-

100); levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf.: 172.; e-mail: pbt@mnb.hu) 

o bíróság.  

mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu
mailto:pbt@mnb.hu


 

Bankunk szívesen fogadja ügyfelei észrevételeit, mert lehetősége nyílik arra, hogy javítson szolgáltatásain. 

Amennyiben elégedetlen lenne válaszunkkal, panaszának fellebbvitelére az általános fogyasztóvédelmi hatóságokon 

kívül a következő fórumokon van lehetősége: 

 

Magyar Nemzeti Bank     Pénzügyi Békéltető Testület 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tel: 06 (1) 489 9100 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Tel: 06 (1) 489 9100 

Levélcím: H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777.                                 Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.  

e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu     e-mail: pbt@mnb.hu 

 

 

A panasz nyilvántartása  

A KDB Bank a panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről 

nyilvántartást vezet.  

A nyilvántartás tartalmazza:  

 a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,  

 a panasz benyújtásának időpontját,  

 a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak 

indokát,  

 az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,  

 a panasz megválaszolásának időpontját.  

A KDB Bank a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg.  

A KDB Bank panaszkezeléssel kapcsolatos információs szervezeti egységként jelöli meg az 

Elektronikus-banki és Telefonos Fogyasztószolgálati Osztályt (RBD/eBCCT). /Tel. 06-40-532-532 

vagy (36-1) 374-9990/ 

 

2014. augusztus 18. 
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