
 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2015. január 20-tól – a bankkártyák biztonsága érdekében, a növekvő 

internetes bankkártya visszaélések megelőzésére – alkalmazott virtuális bankkártya limit 

alapösszegét – tekintettel az Ügyfeleink visszajelzéseire – február 16-tól átmenetileg megemeljük 

HUF 75,000/USD 300/ EUR 250 összegre.  

A virtuális limit módosítása az alábbiak szerint fog megtörténni:  
 Azon Ügyfeleknél, akiknek jelenleg HUF 75,000 / USD 300 / EUR 250 összeg alatti virtuális 

limit van beállítva, de magasabb vagy egyenlő, mint HUF 20,000/ USD 100 / EUR 80, ott az 
új standard virtuális limit összeg kerül beállításra. 

  
 Azon Ügyfeleknél, akiknek a jelenlegi virtuális limit összege alacsonyabb, mint HUF 20,000 / 

USD 100/ EUR 80 ott nem kerül emelésre az összeg (elvileg ezen Ügyfelek már csökkentették 
a vásárlási szokásaiknak megfelelően a limitet) 

A bankkártya virtuális limit – a készpénzfelvételi és vásárlási limithez hasonlóan – a kondíciós listában 

meghatározott feltételek szerint módosítható a nap 24-órájában a KDB NetBankon keresztül. A limit 

módosítására lehetőség van munkanapokon telefonon is a Call Centeren keresztül. 

A meghatározott alap bankkártya limitek emelése csak biztonsági bankkártya SMS szolgáltatás (vagy 

bármely más, a számlához tartozó SMS szolgáltatás) megléte esetén lehetséges.  

Kérjük, hogy a bankkártya limiteket valós költési szokásaiknak megfelelően állítsák be, ezzel is 

növelve bankkártyájuk biztonságát. Így amennyiben interneten nem használják a kártyát, a virtuális 

bankkártya limit összegét állítsák 0-ra.  

 

Köszönjük szíves megértéseteket és közreműködéseteket. 

KDB Bank Európa Zrt.  



 
Dear Customers, 

 

Please be informed that the standard virtual bankcard limits used from 20th January 2015 will be 

increased temporarily – according to the client’s feedbacks – from 16th February to HUF 75,000 / 

USD 300/ EUR 250. 

The virtual limits will be increased as follows: 
- Clients’ have actually less than HUF 75,000/ USD 300/ EUR 250 virtual limit but they have 

equal or higher than HUF 20,000/ USD 100/ EUR 80 there the new virtual limits will be 

used. 

- Clients’ have actually less than HUF 20,000/ USD 100/ EUR 80 there the limit will be 
unchanged (these clients are already decreased their virtual limits) corresponding with their 
spending routine. 

The virtual card transaction limit – just like the card cash withdrawal and purchase limits – can be 

modified 7/24 via KDB NetBank, and on working days via Call Centre. 

The increase of the standard limits is available for You if You have bankcard security SMS control (or 

any other account related SMS service).  

We kindly ask our Clients to set-up their limits corresponding with their spending/cash withdrawal 

routine to increase the bankcard security. Please set limit 0 for virtual transactions if the card is not 

used for internet based purchases. 

 

Many thanks for your kind cooperation and understand. 

 

KDB Bank Europe Ltd. 


