
 
 
 
 

KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky 

 
 
 
 

Informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska  
z  2. septembra 2014 č. 16/2014 v znení neskorších predpisov o 

uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informácie ku dňu  31. 12. 2020 



KDB Bank Europe Ltd., so sídlom Bajcsy Zsilinszky út. 42-46, Budapešť 1054, Maďarsko, 
zapísaná na Obchodnom registri Súdneho dvora hlavného mesta Budapešť, Maďarsko pod 
číslom Cg. 01-10-041313, prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike 
prostredníctvom KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Obchodná 2, 

811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 248 572, DIČ: 4020406775 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2227/B (ďalej len 
„Pobočka“)  
 
zverejňuje v zmysle Opatrenia Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 
o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk nasledovné 
informácie v rozsahu podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g):  
 
a)  organizačná schéma a priemerný počet zamestnancov za rok  
 
b)  dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a dátum   
      skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených Národnou bankou  
      Slovenska 
 
c)  zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa  
      vykonávajú 
 
d)  zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa  
      nevykonávajú 
 
e)  zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktorých  
      vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené,   
      zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté 
 
f)   citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na  
      nápravu v priebehu kalendárneho roka  
 
g)  citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta  
     v priebehu kalendárneho roka  
 



A.  Organizačná schéma k  31.12.2020:    Priemerný počet zamestnancov za rok: 8 

 

 
 
 
B.  Dátum zápisu do obchodného registra:  23. máj 2013 
  
Dátum udelenia bankového povolenia :  Činnosť je vykonávaná na základe jednotného bankového 
povolenia, podmienky na vykonávanie činností na území SR boli zo strany NBS oznámené oznámením 
zo dňa 30. apríla 2013 
 
Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností: 5. august 2013 
 
C.  Zoznam povolených bankových činností, ktoré sa vykonávajú: 
 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov  

 

poskytovanie úverov  

 

služby spojené s prevodom peňazí  

 
vydávanie a správa platobných prostriedkov  

 

záruky (garancie) a prísľuby  

  
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s valutami a devízami 

Business Group (ústredie) 

Vedúci pobočky 

zahraničnej 

banky 

 

 

Klientski zamestnanci 

(2) 

Právnik, zástupca AML 
officera 

Compliance and Fraud 

Prevention Team 

(ústredie) 

 

Compliance/AML Officer 

 

Internal Audit Team 

(ústredie) 

Interný audítor 

Back Office (2) 



D.   Zoznam povolených bankových činností,  ktoré sa nevykonávajú: 
 

finančný leasing  

 
E.    Zoznam povolených bankových činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom 
obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo povolenie na ich vykonávanie odobraté:  
 
Pobočka nemá vykonávanie žiadnych bankových činností obmedzené, dočasne pozastavené, 
zakázané alebo odobraté povolenie na ich vykonávanie.  
 
F.   Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na 
nápravu v priebehu kalendárneho roka :  
 
Pobočke nebolo v priebehu kalendárneho roka uložené žiadne opatrenie na nápravu právoplatným 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska.  
 
G. Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu 
kalendárneho roka:  
 
Pobočke nebola v priebehu kalendárneho roka uložená žiadna pokuta právoplatným rozhodnutím 
Národnej banky Slovenska. 
 
 
 
 
 

 

 

 


