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Tisztelt Ügyfelünk! 

 
 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 

79.§-a alapján a KDB Bank Európa Zrt.-nek (a továbbiakban: Bank) 2019. 

június 26-ig ismételten át kell világítania ügyfeleit. Felhívjuk szíves 

figyelmét, hogy amennyiben az alábbi adatok, nyilatkozatok, illetve 

okmánymásolatok nem állnak a Bank rendelkezésére, Ön a Pmt. 79. §-a 

alapján 2019. június 27-től a számlája terhére (illetve azon számlák 

terhére, amelyeken meghatalmazott vagy rendelkező) nem hajthat végre 

tranzakciót, ezen számlák terhére nem teljesíthetünk megbízást egészen 

addig, amíg a hiányosságokat nem pótolja. Kérjük tehát, hogy figyelmesen 

olvassa el ezt a tájékoztatót és a szükséges átvilágítási intézkedéseket 

minél előbb hajtsa végre. 

 

Az ismételt átvilágítás keretében legkésőbb a megjelölt dátumig 

valamennyi magánszemély ügyfelünknek, valamint akár magán-, akár jogi 

személy számláján meghatalmazott vagy rendelkezői státusszal rögzített 

magánszemélynek 

 

1) nyilatkoznia kell arról, hogy a Pmt. alapján kiemelt közszereplőnek 

(4. § (2) bek.), kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának (4. § (3) 

bek.), illetőleg kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló 

személynek (4. § (4) bek.) minősül-e1; 

2) érvényes, személyazonosságot igazoló okmányáról a Banknak 

másolattal kell rendelkeznie (Pmt. 7. § (8) bek.); 

3) a Bank rendelkezésére álló, a Pmt. alapján rögzített adatai pontosak 

és naprakészek kell, hogy legyenek (Pmt. 12. § (1) bek.). 

                                                           
1 Mindhárom meghatározás megtalálható a honlapunkról letölthető kiemelt közszereplői 

nyilatkozatban. 
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Fentiekre tekintettel kérjük, hogy amennyiben korábban nem nyilatkozott 

a kiemelt közszereplői státuszáról, illetőleg személyazonosságot igazoló 

okmánya lejárt vagy arról a Bank nem rendelkezik másolattal, szíveskedjen 

 

 érvényes, személyazonosságot igazoló okmányával személyesen 

befáradni magyarországi fiókjaink egyikébe (a fiókok listáját 

honlapunkon megtalálja), illetőleg 

 postai úton beküldeni az okmányairól készített másolatot és/vagy a 

kiemelt közszereplői státuszáról tett nyilatkozatot (amely 

honlapunkról is letölthető a ”Nyomtatványok, kérelmek” menüpont 

alatt) számlavezető fiókjába vagy a Bank központi címére, a 1054 

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. számra. Fontos, hogy ebben 

az esetben a másolatot írja alá, illetve a lakcímkártya hátoldalát 

(amelyen a személyi száma található) ne másolja le. 

 

Az ismételt átvilágítással kapcsolatban bankfiókjainkban, valamint ügyfél 

kapcsolattartóján és Call Center szolgáltatásunkon keresztül készségesen 

nyújtunk tájékoztatást. 

 
Hivatkozott jogszabályhelyek 

 

Pmt. 

7. § (8) bek.: ”A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a (2) bekezdésben 
meghatározott adatokat tartalmazó, a (3) bekezdés alapján bemutatott okiratról - a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott 
kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, 
valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából - másolatot készít.” 

12. § (1) bek.: ”A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az ügyfélre és az üzleti kapcsolatra 
vonatkozóan a 7-10. § alapján rendelkezésre álló adatok és okiratok naprakészek legyenek.” 

79. §: „A szolgáltató - a 13. § (7) bekezdésétől eltérően - 2019. június 26-át követően köteles az 
ügylet teljesítését megtagadni, ha 
a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot, 
b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. június 26-ig nem végezte 
el, és 
c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás 
eredményei 2019. június 26-án nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.” 

http://kdbbank.eu/fiokjaink
http://kdbbank.eu/fiokjaink
http://www.kdbbank.eu/docs/PEP_nyilatkozat.doc

