
 

 

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 

 

 

 
 
 

Tájékoztatás szerződési feltételek 
2020. április 19. napjától hatályos módosításáról 

 
 
 
A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton értesíti tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank a 
keretszerződés részét képező alább felsorolt dokumentumot 2020. április 19-ei hatállyal módosítja: 
 

 Általános Szerződési Feltételek a fizetési számlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 
betétekről elnevezésű üzletszabályzat („Pénzforgalmi ÁSZF”) 

 
A fenti szerződési feltételek módosítását a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 
2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK 
rendeletének 2020. április 19-én hatályba lépő 3b. cikkben foglalt rendelkezései indokolják. A 
módosítások a KDB NetBankon keresztül kezdeményezett átutalásokhoz kapcsolódó, pénznemek 
közötti átváltási díjak vonatkozásában a Bank a fizetési műveletet kezdeményezését megelőző 
tájékoztatásához kapcsolódó szerződéses feltételeket érintik, amelyek a Pénzforgalmi ÁSZF II. 4.9. 
pontjában kerültek meghatározásra. 
A Pénzforgalmi ÁSZF emellett a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a pénzforgalmi 
szolgáltatással összefüggő panasz kezelése, valamint a betétbiztosítás kapcsán is tartalmaz új 
rendelkezéseket a IV. 5.2. és a III. 4.5. pontban. 
 
A fenti módosításokat tartalmazó dokumentum bankfiókjainkban kifüggesztésre került, illetve 
közzétételre került a Bank honlapján a www.kdbbank.eu címen. 
 
A Bank a keretszerződés részét képező fent említett dokumentum módosítását az Ügyfél részéről 
akkor tekinti elfogadottnak, ha annak 2020. április 19-ei hatálybalépését megelőző napig a Bankhoz 
eljuttatott írásbeli nyilatkozatban Ügyfél a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem 
fogadja el. Ha a Bank olyan tartalmú nyilatkozatot kap az Ügyféltől, melyben Ügyfél a Bank által 
javasolt módosításokat elutasítja, azt a Bank az Ügyfél részéről a keretszerződés azonnali hatályú, díj, 
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondásának tekinti. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a keretszerződés módosításának 2020. április 19-ei hatálybalépése előtti 
napig lehetősége van a módosítással érintett keretszerződését a Bankhoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal, azonnali hatállyal, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség mentesen 
felmondani. 
 
Budapest, 2020. február 19. 
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