
 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a KDB Bank Európa Zrt. Szlovák fióktelepének (Obchodná 2, 811 06 Pozsony, Szlovákia) 
ügyfelei részére nyújtott, a https://netbank.kdbbank.eu oldalon jelenleg működő KDB NetBank felület (a 
továbbiakban: régi NetBank) megszüntetésre kerül 2019. július 31-én 17:00 órakor. Ezen időpontot követően 
ugyanezen webcímen már új NetBank felület válik elérhetővé. 
 
Kérjük, hogy a jelen levelünket szíveskedjen figyelmesen átolvasni, mert tartalmazhat olyan információt, 
amely adott esetben az Ön részéről teendőt igényelhet.  
 
Az új NetBank felület 2019. május 17-e óta elérhető, amely a régi NetBank megszűnéséig átmenetileg a 
https://netbank.kdb.hu címen használható. A régi NetBank megszűnését követően a 
https://netbank.kdbbank.eu címen is már az új NetBank felület lesz elérhető. 
 
A legfontosabb tudnivalók, ha Ön még nem lépett be az új NetBankba: 

 A bejelentkezési oldalon válassza a „Bejelentkezés jelszóval” lehetőséget. A felhasználói azonosító 
mezőben a régi NetBankban használatos felhasználónevét adja meg végig kisbetűs formában. 

 A 2019. május 17-én SMS-ben küldött kezdeti bejelentkezési jelszóval tud belépni. Amennyiben új kezdeti 
jelszót szeretne kérni, kérjük, hívja a bankfiókot vagy telefonos ügyfélszolgálatunkat.  

 A régi NetBankban elmentett sablonok legfontosabb adatai, valamint a felhasználó jogosultság-beállításai 
2019. május 16-án, az aznapi állapotnak megfelelően migrálásra kerültek az új NetBankba. 

 Annak érdekében, hogy a régi NetBank felület megszűnése az Ön napi munkamenetében ne okozzon 
fennakadást, javasoljuk, hogy már most térjen át új NetBank használatára! 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy a régi NetBankban rögzített/beimportált, de még be nem küldött megbízási 
csomagok a régi NetBank felület megszűnésekor, azaz 2019. július 31-én 17:00 órakor elvesznek. Javasoljuk, 
hogy minden felrögzített, beküldésre szánt, de még be nem küldött megbízási csomagot minél előbb, de 
legkésőbb 2019. július 31-én 17:00 óráig küldjön be (akár a későbbi értéknapra/ feldolgozási napra 
vonatkozóakat is)!  
A régi NetBankból beküldött és teljesített (könyvelt) megbízásokat az új NetBankban csak a számlatörténetben, 
számlakivonatban látja (az Elküldött megbízások között nem).  
 
Az új NetBank támogatja az erős ügyfél-hitelesítést, amely törvényi előírás alapján 2019. szeptember 14-étől 
kötelezően alkalmazandó a NetBankba történő bejelentkezés, valamint megbízás aláírása során. Bankunk 
jelenleg is kínál az új szabályozásnak megfelelő hitelesítési eszközt - a ViCA alkalmazást -, amellyel már most is 
teljes körűen lehet használni a Bank elektronikus csatornáját. Amennyiben Ön (vagy bármely felhasználója) 
jelenleg nem a ViCA alkalmazással jelentkezik be illetve hagy jóvá tranzakciót, kérjük, hogy minél előbb, de 
legkésőbb 2019. szeptember 13-áig fáradjon be bankfiókunkba, és személyesen igényelje a ViCA alkalmazás 
beállítását. Felhívjuk figyelmét, hogy 2019. szeptember 14-étől már csak erős ügyfél-hitelesítéssel lehet a 
NetBankba bejelentkezni, illetve tranzakciót aláírni. A ViCA alkalmazásról további információkat a következő 
útmutatóban talál:  
http://www.kdbbank.eu/docs/35/KDB_ViCA_hasznalati_utmutato_20180924.pdf 
 
A változásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatóban talál további részletes információkat:  
http://sk.kdbbank.eu/docs/KDB_SK_NetBank_megujitas_tajekoztato_final_HUN.pdf 
 
Kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy banki kapcsolattartóját, amennyiben az új NetBankba 
történő bejelentkezés során, vagy annak használatakor bármilyen problémája merül fel. Bankunk központi 
telefonos ügyfélszolgálatának munkatársai magyar és angol nyelven készséggel állnak szíves rendelkezésére a 
+36 1 473 4440-es telefonszámon, munkanapokon 7-20 óra között. Pozsonyi fiókunk szlovák, angol és magyar 
nyelven is beszélő munkatársai a +421-23211-6880 telefonszámon érhetők el a fiók nyitvatartási ideje alatt. 
 
Budapest, 2019. július 12. 
 
Üdvözlettel, 
KDB Bank Európa Zrt. 
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