
 

 

 

 
Vážený zákazník, 

 
upozorňujeme Vás, že služba KDB NetBank (ďalej len „stará verzia“) poskytovaná klientom KDB Bank Europe 
Ltd., pobočky zahraničnej banky (Obchodná 2, 811 06 Bratislava), ktorá je v súčasnosti k dispozícii na webovej 
adrese https://netbank.kdbbank.eu, bude dňa 31. júla 2019 (streda) o 17:00 ukončená. Po tomto dátume bude 
k dispozícii nová služba NetBank na tej istej adrese. 
 
Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento list, pretože môže obsahovať informácie, ktoré by mohli byť        
v prípade potreby pre Vás užitočné. 
 
Nová služba NetBank je k dispozícii od 17. mája 2019 a je možné ju dočasne využívať na adrese 
https://netbank.kdb.hu až do ukončenia starej verzie. Po ukončení starej verzie bude nová skužba NetBank 
dostupná na adrese na https://netbank.kdbbank.eu. 
 
Dôležité informácie, ak ste sa ešte neprihlásili do novej verzie NetBank: 

 Na prihlasovacej stránke novej verzie NetBank zvoľte "Prihlásenie s heslom" (Bejelentkezés jelszóval). V 
poli ID používateľa zadajte svoje aktuálne meno  používateľa s malými písmenami. 

 Prihlásiť sa môžete prvotným prihlasovacím heslom zaslaným prostredníctvom SMS zo dňa 17. mája 2019. 
Ak by ste chceli požiadať o nové prvotné heslo, obráťte sa na pobočku banky alebo na call centrum. 

 Najdôležitejšie údaje zo šablón uložených v starej verzii, ako aj nastavenia prístupových práv používateľa, 
boli v pôvodnom stave prenesené do novej služby NetBank dňa 16. mája 2019. 

 Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam pri Vašej každodennej práci v dôsledku ukončenia starej verzie, 
odporúčame Vám, aby ste ihneď prešli na používanie novej služby NetBank! 

 
Upozorňujeme, že platobné príkazy zadané/importované do starej verzie, ale ešte neodoslané, budú pri 
ukončení starej verzie dňa 31. júla 2019 o 17:00 zrušené. Odporúčame Vám, aby ste odoslali všetky 
pripravené, zadané, ale ešte neodoslané platobné príkazy čo najskôr, najneskôr však do 31. júla 2019 do 
17:00 (aj pre neskorší dátum valuty / deň spracovania)! 
Platobné prílazy zadané a vykonané v starej verzii sa v novej službe NetBank zobrazia v histórii účtu a vo výpise 
z účtu (nie medzi odoslanými príkazmi).  
 
Nová služba NetBank podporuje silnú autentifikáciu zákazníkov, ktorá bude povinná od 14. septembra 2019 pri 
prihlasovaní sa do služby NetBank a podpisovaní príkazov. Naša banka v súčasnosti ponúka nový autentifikačný 
nástroj - aplikáciu ViCA - ktorá je už k dispozícii pre plné využitie elektronického kanála banky. Ak momentálne 
nevyužívate (alebo niektorí z Vašich disponentov) aplikáciu ViCA na prihlasovanie sa alebo schvaľovanie 
transakcií, obráťte sa čo najskôr na pobočku banky, najneskôr však do 13. septembra 2019, a osobne 
požiadajte o aplikáciu ViCA. Upozorňujeme, že od 14. septembra 2019 sa môžete prihlasovať do služby 
NetBank alebo podpisovať transakcie iba pomocou silnej autorizácie. Ďalšie informácie o aplikácii ViCA 
nájdete v nasledujúcej príručke: https://sk.kdbbank.eu/docs/KDB_ViCA_pouzivatelska_prirucka_20180924.pdf 
 
Ďalšie informácie o týchto zmenách nájdete v nasledujúcom informačnom manuáli: 
http://sk.kdbbank.eu/docs/KDB_SK_NetBank_renewal_information_final_SVK.pdf 
 
V prípade akýchkoľvek problémov s prihlasovaním alebo používaním novej verzie NetBank sa prosím obráťte 
na pobočku banky alebo na naše call centrum.  Centrálne call centrum banky je k dispozícii v maďarskom a 
anglickom jazyku na telefónnom čísle +36 1 473 4440 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00. Personál pobočky 
banky v Bratislave Vám počas otváracích hodín pomôže  na telefónnom čísle +421 2 3211 6880 v slovenskom,  
maďarskom a anglickom jazyku.  
 
Bratislava, 12. júl 2019  
 
S pozdravom 
KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky 
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