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Hirdetmény a kondíciós listák 
2019. december 15. napjától hatályos módosításáról 

 
 
A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton értesíti Önt, hogy a Bank  
a Kondíciós Lista Magánszemélyek részére,  
a Kondíciós lista KDB Alap Számlacsomagra vonatkozóan Magánszemélyek részére, 
a Kondíciós Lista Vállalatok és Egyéb Szervezetek részére,  
a Kondíciós lista KDB Alap Számlacsomagra vonatkozóan Vállalatok és Egyéb Szervezetek részére, 
elnevezésű kondíciós listákat, továbbá az „A”, Szuper, Gold, BG „A”, BG Gold, Partner Plus, Elit, 
valamint Orient számlacsomagokra vonatkozó kondíciós listákat  
 
2019. december 15-ei hatállyal módosítja.  
 
A fenti kondíciós listák módosítására az EGT-n belüli határokon átnyúló fizetésekről szóló 
924/2009/EK rendelet 2019/518/EK rendelet általi módosítása miatt vált szükségessé. A fenti 
kondíciós listák - mint szerződési feltételek - módosítása a határokon átnyúló, EGT-n belüli euró 
devizanemben történő tranzakció díjak harmonizációját érinti, amely módosítás keretében a Bank a 
deviza átutalás, a deviza átutaláshoz kapcsolódó jóváírási díj, a határon átnyúló bankon belüli deviza 
utalás és a külföldi bankkártyás készpénzfelvétel fizetési műveleteknél rendre különválasztotta a 
határokon átnyúló euró fizetési műveletek díjait az egyéb devizanemű és irányú fizetési műveletek 
díjaitól. 
 
A Bank a fizetési számlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről szóló Általános 
Szerződési Feltételek „IV. Záró rendelkezések” 3.1. pontja alapján a következő okok bekövetkezése 
miatt módosítja a fenti kondíciókat: jogszabályváltozás. 
 
A 2019. december 15. napjától hatályba lépő kondíciós listák 2019. október 15. napjától 
megtalálhatóak a www.kdbbank.eu címen, illetve bankfiókjaink ügyféltereiben kifüggesztve. A 
módosítások átláthatósága érdekében a kondíciós listák változáskövetéssel ellátott verziói is 
közzétételre kerültek a Bank honlapján. 
 
Amennyiben Ön, mint Ügyfelünk a fenti kondíciós listák bármelyikének módosítása szerinti 
szerződésmódosítást nem fogadja el, úgy a hatálybalépése előtti napig lehetősége van a vonatkozó 
(keret)szerződést a Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal, díj-, költség- vagy 
egyéb fizetési kötelezettség mentesen felmondani, ellenkező esetben a Bank a módosítást Ön, mint 
Ügyfél által elfogadottnak tekinti. 
 
Budapest, 2019. október 15. 
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