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Tájékoztató Kondíciós Lista módosításáról

I.

Kondíciós lista módosítása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bankunk 2019. január 14-ei hatállyal a Kondíciós Lista
magánszemélyek részére, valamint a Kondíciós Lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek
részére (továbbiakban: Kondíciós Lista) alábbi módosításait kezdeményezi azon ügyfelek esetén, akiknek a
Fizetési számlaszerződése 2018.10.16 előtt került megkötésre:

Pénzforgalmi szolgáltatások (III. fejezet):

A kondíciós listákban a készpénz átutalási megbízás jóváírása díjtétel kerül módosításra, a jelenleg 200 Ft-os díj
mértéke változik 346 Ft-ra.

II.

Tájékoztatás a szerződésmódosításról, és a módosítások okairól

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti pontokban közölt Kondíciós Lista módosítások akkor
tekinthetők elfogadottnak 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 fizetési számlaszerződést azonnali hatállyal
felmondani, mely felmondással kapcsolatban az Ügyfelet díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nem
terheli.
A Kondíciós Lista fenti pontban szereplő módosítását – az Üzletszabályzat a fizetési számlákról, a pénzforgalmi
szolgáltatásokról és a betétekről IV.2.1 pontjában hivatkozott – az adott pénzforgalmi, illetőleg ahhoz kapcsolódó
egyéb banki szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára fizetendő
díjak, költségek változása teszi szükségessé.
A fenti módosításokat tartalmazó Kondíciós Listák megtalálhatók a Bank honlapján, a www.kdbbank.eu címen,
valamint kifüggesztésre kerültek Bankunk ügyféltereiben.
Budapest, 2018. október 31.
KDB Bank Európa Zrt.

1
KDB Bank Európa Zrt.

KDB Bank Európa Zrt.
Cím: 1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
KDB Kontakt (Call Center): +36 1 473 4440, +36 1 374 9990
Központi fax: +36 1 328 5454
Web: www.kdbbank.eu
E-mail: info@kdbbank.eu

Information on changes in List of Conditions
I.

Changes in List of Conditions

Please be informed that in case of clients, the Payment account contract with whom was concluded before 16th of
October, 2018, the below detailed modifications in the List of Conditions for Private Persons and List of Conditions
of KDB Basic account package for private persons (hereinafter: List of Conditions) will enter into force on 14th of
January, 2019:

Financial services (Chapter III):

In the list of conditions the credit of post payment order fee item will be modified as follows, the measure of fee
will change from the current HUF 200 to HUF 346.

II.

Information about the contract modification, and the reasons of modification

We would like to draw our Client’s attention that the above modifications of List of Conditions are considered as
accepted by the client, if the client does not inform the bank that he does not accept these modifications before
they enter into force.
Client has to right to terminate the payment account contract immediately until the modifications enter into force,
and in this case Client has no obligation for paying fee, charge or other payment obligation related to termination.
The Bank is to modify the above List of Conditions – due to the following reasons specified in point IV.2.1 of the
Business Regulation regarding payment accounts, payment services and deposits – changes in fees and costs to
be paid by the Bank to another service provider that are directly related to the given payment service.
The detailed modifications of the related documents can be found on the Bank’s homepage: www.kdbbank.eu, on
the page of “Announcements” and the customer areas at our branches.
Budapest, 31 October, 2018
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