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ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

a LEI azonosítóról és annak igényléséről  

 
A KDB Bank Európa Zrt. (továbbiakban: Bank) ezúton nyújt tájékoztatást a LEI 

azonosítóról és a LEI azonosító Bankon keresztül történő igényléséről:  

 

2018. január 3-ától az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendeletének 26. 

cikkében foglaltak alapján a Bank a jogi személyek pénzügyi eszközöket érintő 

ügyleteinek adatairól köteles jelentést tenni. E kötelezettség teljesítéséhez a jogi 

személynek minősülő ügyfeleknek – az egységes azonosítás érdekében – előzetesen 

meg kell adni Bankunk részére LEI azonosítójukat illetve kezdeményezniük kell a kód 

igénylését.  

 

A LEI azonosító (Legal Entity Identifier – jogi személy azonosító) egy kód, amely a 

jogi személy ügyfelek azonosítására szolgál. E kód hiányában jogi személy 2018. 

január 3-át követően az Európai Unió országaiban vezetett ügyfélszámlákon csak 

korlátozottan végezhet tranzakciókat. 

 

Mivel az adatszolgáltatás jogszabályi kötelezettségünk, LEI azonosító hiányában jogi 

személyek esetén a jelentéstételre kötelezett ügyletekre vonatkozó kötéseket a Bank 

nem teljesít. 

 

A LEI kód beszerzése, Bankkal való közlése és a LEI kód folyamatos fenntartásának 

biztosítása az Ügyfél kötelezettsége és felelőssége, kivéve, ha a LEI kód igénylését és 

annak fenntartását a Bank végzi az Ügyfél erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján. 

 

LEI azonosító igénylésével kapcsolatos tudnivalók: 

 

- Amennyiben még nem rendelkeznek LEI azonosítóval, kérésükre a Bank 

intézkedik annak igényléséről. 

- A Bank a LEI azonosító igénylését a KELER Zrt. közvetítésével a német WM 

Datenservice (Frankfurt) szolgáltatóval bonyolítja.  

- A LEI azonosító igényléséhez és az ehhez szükséges adatátadásra nyújtott 

felhatalmazáshoz a „Megbízás jogi személy azonosító (LEI) igénylésére” című 

dokumentumot kell kitöltenie.  

- A LEI azonosító igénylés díja 100 EUR + ÁFA, amely díj tartalmazza az első 

éves LEI azonosító nyilvántartási díjat is. 
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- A Bank a LEI azonosítóról, érvényességének kezdetéről és végéről hivatalos 

dokumentumot állít ki, melyet személyesen ad át vagy tértivevényes levélben 

elküld az Ügyfelek részére. 

- Ha a hivatalos dokumentumban feltüntetett érvényességi idő lejárati dátumát 

legalább 10 munkanappal megelőzően, írásban tett, cégszerűen aláírt módon, 

nem nyilatkoznak arról, hogy a LEI azonosítót a továbbiakban nem kívánják 

fenntartani, úgy a kód évente szükséges meghosszabbításáról és 

nyilvántartásáról a korábbiakban megadott adatokkal Bankunk automatikusan 

gondoskodik. Amennyiben a nyilatkozat a fenti határidőt követően érkezik 

meg, a Bank azt nem veszi figyelembe, a LEI azonosító hosszabbításáról 

intézkedik.  

- A LEI azonosító nyilvántartási díja 80 EUR + ÁFA/év, melyet évente - először 

az elsőként kibocsátott vonatkozó dokumentumban feltüntetett érvényességi 

idő lejárati dátumát követő évben - kell megfizetni. 

- Azok a LEI azonosítók, melyek nem kerülnek hosszabbításra, nem szűnnek 

meg, de inaktívvá válnak. Az inaktív LEI azonosítók nyilvántartási díj 

megfizetését követően újra aktiválhatók. 

Inaktív LEI azonosítóval a jelentéstételre kötelezett ügyleteket nem köt a Bank! 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a LEI azonosító igénylésének illetve aktiválásának 

ügyintézési idejével kapcsolatban a Bank nem vállal felelősséget!  

 

A LEI azonosító igénylése, meghosszabbítása valamint a kapcsolódó díjak 

tekintetében a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban és a Kondíciós listában 

foglaltak az irányadóak.  

 

Amennyiben további kérdésük merül fel, kérjük az info@kdbbank.eu email címen 

jelezzék vagy érdeklődjenek a (+36) 1 473 4440 telefonszámon!  

 

 

Tisztelettel,  

 

KDB Bank Európa Zrt. 

 
 
 


