Hirdetmény
fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatának alábbi pontjai
2019. május 01. napjától a lentiek szerint módosulnak.
1.2.

Közös tulajdonú Bankszámla
A CIB Bank Zrt. a közös tulajdonú bankszámla konstrukciót a jövőben fokozatosan
szeretné megszüntetni.
2019. május 01. napjától közös tulajdonú bankszámla nem nyitható, meglévő
bankszámlák esetén új társtulajdonos felvétele, társtulajdonos személyének
módosítása nem lehetséges.

1.2.1.

A több Bankszámla-tulajdonos nevére nyitott Bankszámlán fennálló Tartozás a
Bankszámla-tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. A Bankszámlára vonatkozóan a jelen szakaszban és Szerződésben foglaltak kivételével - a Szerződés
módosítására, megszüntetésére a Bankszámla-tulajdonosok kizárólag együttesen
jogosultak. A Bankszámla-tulajdonosok kizárólag együttesen jogosultak bejelenteni a
Bankszámla feletti rendelkezés módját (önálló vagy együttes), illetve a Rendelkező
Személy(eke)t. A Bankszámla-tulajdonosok Bankszámla feletti rendelkezési joguknak
megfelelő módon jogosultak meghatalmazottat jelölni. A TAK-kal, illetve az
Elektronikus Szolgáltatással az azt használó személy olyan műveleteket is végezhet,
illetve olyan megbízásokat is adhat, amelyek a vonatkozó Szerződés módosításának
minősülnek. Ennek megfelelően a TAK-kal, illetve az Elektronikus Szolgáltatással
rendelkező Bankszámla-tulajdonos a TAK, illetve az Elektronikus Szolgáltatás
használatával, a többi Bankszámla-tulajdonos nevében is eljárva, a vonatkozó
Szerződést – a TAK, illetve az Elektronikus Szolgáltatás által meghatározott körben –
módosíthatja. Amennyiben utóbb a TAK-kal, illetve az Elektronikus Szolgáltatással
való rendelkezési jog ellen az azzal nem rendelkező másik (többi) Bankszámlatulajdonos a Banknál írásban tiltakozik, az adott TAK-kal, illetve Elektronikus
Szolgáltatással történő rendelkezés jogát a Bank a jövőre nézve megszünteti.

1.2.2.

Két Bankszámla-tulajdonos nevére nyitott Bankszámla esetén az egyik Bankszámlatulajdonos haláláról történő értesülést követően a Bank a Bankszámlán levő pozitív
egyenleg felének megfelelő összeget a Bankszámlán zárolja, és azt csak az
elhalálozott Bankszámla-tulajdonos örökösének (örököseinek) – illetve az örökös(ök)
rendelkezésének megfelelően – e minőségük igazolását követően fizeti ki/utalja át.
Három Bankszámla-tulajdonos esetén is ezen szabály irányadó azzal, hogy a Bank
az egyik Bankszámla-tulajdonos halála esetén a pozitív egyenleg egyharmadát
zárolja.
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2.5.1. CIB Nyugdíjas Bankszámlát a Bank azon Üzletfele igényelheti, aki a
Bankszámla megnyitásakor öregségi nyugdíjra, vagy ideiglenes-, illetve
állandó özvegyi nyugdíjra jogosult, vagy a 62. életévét betöltötte. A CIB
Nyugdíjas Bankszámla és a CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz forintban
nyitható
A módosítás oka:
A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat
20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indok alapján történt:


Üzletfelek számára nyújtott új Szolgáltatás bevezetése, meglévő Szolgáltatás megszüntetése,
felfüggesztése

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és
ezzel együtt a bankkal megkötött keretszerződését felmondja, amennyiben ezt a módosítás
hatályba lépése előtt - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - jelzi számunkra. Ebben az
esetben a felmondás azonnali hatályú és felmondási díj-mentes. A bank a módosítást az ügyfél
által elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt a fentieknek megfelelően
a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja.

CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2019. 02. 28.
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