HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
változásáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata, meglévő Üzletfeleket nem érintve az
alábbiak szerint változik 2016. október 15. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2. AZ EGYES BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS,
KIEGÉSZÍTŐ VAGY ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

2016. október 15. napjától hatályos rendelkezések

Hatályon kívül helyezve, tekintettel arra, hogy a Bank ilyen szerződéssel már nem
rendelkezett.

2.1.2.CIB Alapszámla
CIB Alapszámla a Fogyasztó Üzletfél részére megnyitott és vezetett, a
belföldi Átutalások indítására és fogadására alkalmas olyan
Bankszámla, melyre rendszeres jövedelem érkezik. A CIB Alapszámla
kizárólag forintban vezethető. A CIB Alapszámlához további pénzügyi
és kiegészítő pénzügyi Szolgáltatások a mindenkor hatályos Kondíciós
Lista szerint igényelhetők, az ott feltüntetett díjak megfizetése
ellenében. A CIB Alapszámla és a kapcsolódó szolgáltatások, további
pénzügyi és kiegészítő pénzügyi Szolgáltatások díjait, költségeit a
mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza.
A CIB Alapszámla elsődleges rendeltetése, hogy az Üzletfél
rendszeres jövedelmének jóváírására szolgáljon, de a CIB Alapszámla
javára az Üzletfél jóváírásokat és befizetéseket más helyről is
fogadhat. Amennyiben az Üzletfél rendszeres jövedelme nem a CIB
Alapszámlára érkezik, a Bank a CIB Alapszámla számlavezetési díján
felül a mindenkori Kondíciós Lista szerinti havi zárlati díjat is
felszámolja.
A
CIB
Alapszámlához
nem
kapcsolható
devizaszámla,
értékpapírszámla, (elkülönített) bankkártya számla, letéti számla és
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Folyószámlahitel.
A CIB Alapszámlához belföldön használható Betéti Bankkártya
kapcsolódik. A CIB Alapszámla Üzletfél általi igénylése egyúttal a CIB
Alapszámlához kapcsolódó, belföldön használható Betéti Bankkártya
igénylését is jelenti.
A CIB Alapszámla terhére Betét lekötésére vonatkozó megbízás
adható.
A CIB Alapszámla a ténylegesen eltelt napok száma és 360 napos év
alapulvételével kamatozik.
A Bank a látra szóló és a lekötött Betét után járó kamatot
negyedévente számolja el.
A Bank a CIB Alapszámláról negyedévente küld Bankszámlakivonatot.
Szerződés alapján a Bank az Üzletfél részére a bankszámlakivonatot
Elektronikus Szolgáltatás útján megküldi/rendelkezésére bocsátja.
A CIB Alapszámlára szerződésmódosítás útján - az Üzletfél írásbeli
kérelmére - a Banknál vezetett más típusú Bankszámláról is át lehet
térni. Amennyiben más típusú Bankszámláról tér át az Üzletfél a CIB
Alapszámlára, az áttérés Bank általi jóváhagyása egyúttal a más
típusú
Bankszámlához kapcsolódó
pénzügyi
Szolgáltatások
megszüntetését is eredményezi.
Nem volt ilyen rendelkezés
2.. AZ EGYES BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ VAGY
ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK
2.1.2.CIB Alapszámla
a) CIB Alapszámla a Fogyasztó Üzletfél részére forintban megnyitott és vezetett,
olyan számla, mely Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla
jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) Korm. rendelete alapján az
alapszintű szolgáltatásokat biztosítja.

2

b) A CIB Alapszámla kizárólag forintban nyitható és kizárólag egy tulajdonosa lehet.
A CIB Alapszámlához nem kapcsolható Folyószámlahitel. A Bank az Alapszámla
vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését nem kötheti más pénzügyi,
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez.
c) CIB Alapszámlát az nyithat, aki Magyarországon jogszerűen tartózkodik, ideértve
az állandó lakóhellyel nem rendelkező személyeket és menedékkérelemért
folyamodó személyt.
d) A Fogyasztó akkor nyithat alapszámlát, ha Magyarországon forintban vezetett
fizetési számlával nem rendelkezik és nem is rendelkező ilyen számla felett. A CIB
Alapszámla megnyitásának nem akadálya, ha a Fogyasztó vállalkozói számla felett
rendelkezik rendelkezői joggal. Ha a Fogyasztó rendelkezik Magyarországon
forintban vezetett fizetési számlával vagy ilyen számla felett rendelkezési joga van,
alapszámlát akkor nyithat, ha nyilatkozik, hogy a számla felmondásra vagy
rendelkezési joga megszüntetésre került. A Fogyasztónak az alapszámla
megnyitását megelőzően ezekről írásban nyilatkoznia kell.
e) A Bank a Fogyasztót az Alapszámla megnyitását megelőzően papíron vagy
tartós adathordozón köteles tájékoztatni a CIB Alapszámla és a Bank által
értékesített más bankszámlák közötti eltérésekről. A tájékoztatás tartalmazza az
alapszáma és más bankszámla közötti alapszolgáltatások kondíciónak
összehasonlítását, a CIB Alapszámla használatainak feltételeit és azt, hogy az
Alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését a Bank nem kötheti
más pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez.
f) A Bank a CIB Alapszámla megnyitására vonatkozó kérelmet elutasítja:
1) ha a Fogyasztónak van a Banknál más forintban vezetett
fizetési számlája, mely nem került felmondásra vagy
2) ha a Fogyasztónak van a Banknál más forintban vezetett
fizetési számla felett rendelkezési joga, mely rendelkezési jog
nem került megszűntetésre vagy
3) ha a Fogyasztó nem jogosult EGT-államban való
tartózkodásra
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4) ha a Fogyasztó megtagadja d) pontban meghatározott, a CIB
Alapszámla megnyitását megelőző nyilatkozat megtételét,
tekintettel arra, hogy Magyarországon másik pénzforgalmi
szolgáltatónál forintban vezetett fizetési számlával rendelkezik
vagy ilyen számla felett rendelkezési joga van.
Az elutasításról a Bank a Fogyasztót írásban, külön díj
felszámítása nélkül tájékoztatja. Az elutasításról szóló
értesítésben a Banknak tájékoztatni kell a Fogyasztót az
elutasításhoz kapcsolódó panasztételi lehetőségéről, valamint
arról, hogy az Bank a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tette általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi
Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint a levelezési címét, továbbá a Fogyasztó
külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület
által készített és a Bank rendelkezésére bocsátott kérelemnyomtatványt.
g) A Bank a CIB Alapszámla alapján köteles legalább az alábbi szolgáltatásokat
biztosítani: 1) az alapszámla megnyitásához, vezetéséhez és megszüntetéséhez
kapcsolódó minden művelet, 2) az alapszámlára történő készpénz befizetése, 3) az
alapszámláról történő készpénz kifizetése a Bank bankfiók-hálózatában és EGTállamban automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz útján, 4) a következő fizetési műveletek végrehajtását az EGT-államokon
belül 4a ) átutalás és rendszeres átutalás teljesítése, valamint fogadása, 4b)
beszedési megbízás teljesítése és 4c) Bankkártyával történő Vásárlást.
h) A Bank köteles az Alapszámlához kapcsolódóan azt biztosítani, hogy az előző év
utolsó napján érvényes havi bruttó minimálbér 1,5%-át ne haladja meg az Üzletfél
által fizetendő alábbiakban meghatározott díjak havi összege:
1) a havi számlavezetési díj és
2) a Magyarországon elhelyezett ATM-ből Bankkártya útján
forintban kettő készpénzfelvétel, amelynek együttes összege
nem haladja meg az egyszázötvenezer forintot, vagy a Bank
bankfiókjában
forintban egy készpénzfelvétel legfeljebb
ötvenezer forint értékben, és
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3) akár papír alapon, akár elektronikus úton négy átutalási
megbízás, amelynek együttes összege a rendszeres átutalási
megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt nem haladja
meg az egyszázezer forintot és az
4) Elektronikus szolgáltatáshoz kapcsolódó Token használati
díj.
i) A CIB Alapszámlához az alapszolgáltatásokon kívül további pénzügyi és
kiegészítő pénzügyi Szolgáltatások a mindenkor hatályos Kondíciós Lista szerint
igényelhetők, az ott feltüntetett díjak megfizetése ellenében. A CIB Alapszámla és a
kapcsolódó szolgáltatások, további pénzügyi és kiegészítő pénzügyi Szolgáltatások
díjait, költségeit a mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza.
j) A CIB Alapszámla terhére Betét lekötésére vonatkozó megbízás adható.
k) A CIB Alapszámla a ténylegesen eltelt napok száma és 360 napos év
alapulvételével kamatozik.
l) Az Üzletfél köteles:
1) az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében azt a
feltételt betartani hogy Magyarországon csak egy alapszintű
szolgáltatások igénybevételét biztosító forint bankszámlával
rendelkezhet vagy Magyarországon csak egy alapszintű
szolgáltatások igénybevételét biztosító forint bankszámla felett
lehet rendelkezési joga;
2) tájékoztatni a Bankot, ha a CIB Alapszámla vezetésére
vonatkozó keretszerződés Bankkal történő megkötését követően
Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan forint
fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy
olyan forint fizetési számla felett lett rendelkezési joga, mely
lehetővé teszi legalább az alapszintű szolgáltatások
igénybevételét;
3) a CIB Alapszámlát jogszerű célokra és szerződésszerűen
használni;
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4) a CIB Alapszámlán fizetési műveleteket végrehajtani;
5) a CIB Alapszámlára vonatkozó szerződés megkötésekor nem
megtévesztő vagy a valóságnak megfelelő adatokat közölni a
Bankkal az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében;
6) tájékoztatni a Bankot, ha
tartózkodásra már nem jogosult;

EGT

államban

jogszerű

7) a CIB Alapszámlára vonatkozó szerződésből eredő tartozást
megfizetni, különösen köteles a Bank felszólítására a CIB
Alapszámlára vonatkozó szerződésből eredő, legalább 3
hónapja folyamatosan fennálló tartozást, mely azt jelenti, hogy
legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat,
megfizetni.
m) Az Üzletfél köteles a Bank részére az alábbi kötelezettségek megszegése
esetén, a Kondíciós Listában meghatározott büntető díjat megfizetni a Bank erről
való tudomás szerzését követően:
1) Ha az Üzletfél megszegi az alapszámlára vonatkozó
jogosultsága tekintetében annak a feltételnek a betartását, hogy
Magyarországon
csak
egy
alapszintű
szolgáltatások
igénybevételét biztosító forint bankszámlával rendelkezhet vagy
Magyarországon
csak
egy
alapszintű
szolgáltatások
igénybevételét biztosító forint bankszámla felett lehet
rendelkezési joga;
2) Ha az Üzletfél nem tájékoztatja a Bankot, hogy a CIB
Alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés Bankkal
történő
megkötését
követően
Magyarországon
más
pénzforgalmi szolgáltatónál olyan forint fizetési számla
vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan forint
fizetési számla felett lett rendelkezési joga, mely lehetővé teszi
legalább az alapszintű szolgáltatások igénybevételét.
3) Ha az Üzletfél

a CIB Alapszámla vezetésére vonatkozó
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keretszerződés Bankkal történő megkötését követően arról
tájékoztatja a Bankot Magyarországon más pénzforgalmi
szolgáltatónál olyan forint fizetési számla vezetésére irányuló
keretszerződést kötött vagy olyan forint fizetési számla felett lett
rendelkezési joga, mely lehetővé teszi legalább az alapszintű
szolgáltatások igénybevételét és az Üzletfél nem mondja fel a
CIB Alapszámlára vonatkozó szerződést, mely alapján nem
tartja be azt, hogy Magyarországon csak egy alapszintű
szolgáltatások igénybevételét biztosító forint bankszámlával
rendelkezhet vagy Magyarországon csak egy alapszintű
szolgáltatások igénybevételét biztosító forint bankszámla felett
lehet rendelkezési joga;
n) Azonnali hatályú felmondás/Azonnali hatályú felmondási Események: A LÜSZ 9.
(Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes Megszűnéssel
kapcsolatos Rendelkezések) szakaszában foglaltaktól és jelen KÜSZ-ben
foglaltaktól eltérően a Bank a Szerződést azonnali hatállyal kizárólag az
alábbiakban meghatározott valamely Azonnali Hatályú Felmondási Esemény
bekövetkezése esetén jogosult írásban felmondani:
1) Az Üzletfél a CIB Alapszámlát szándékosan jogellenes
célokra vagy nem szerződésszerűen használta fel, így
1.1.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási
Események,
Egyes
Megszűnéssel
kapcsolatos
Rendelkezések) 9.3.2. b)
a LÜSZ Error! Reference
source not found. szakaszban (Elégtelen azonosítás)
hivatkozott esemény vagy amennyiben az Üzletfél nem
biztosítja az adott Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
feltételeket;
1.2.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási
Események,
Egyes
Megszűnéssel
kapcsolatos
Rendelkezések) 9.3.2. d) az Üzletfél által történő, a
Szerződés vagy bármely, a Bank és az Üzletfél kapcsolatát
szabályozó jogszabály, illetőleg ezekből eredő kötelezettség
súlyos vagy többszöri megszegése, vagy amennyiben az
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Üzletfél az adott Szolgáltatást nem rendeltetésének
megfelelően, jogellenesen vagy jogellenes célra használja;
1.3.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási
Események,
Egyes
Megszűnéssel
kapcsolatos
Rendelkezések) 9.3.2. e) jogszabály vagy Szerződés
alapján
jogosan
igényelt
lényeges
információ
szolgáltatásának a megtagadása, illetve ilyen információ
átadására vonatkozó kötelezettség elmulasztása, adatok
eltitkolása az Üzletfél részéről;
1.4.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási
Események,
Egyes
Megszűnéssel
kapcsolatos
Rendelkezések) 9.3.2. g) az Üzletfél megsérti bármely
Szolgáltatás kapcsán a Bank által rendelkezésre bocsátott
vagy használt szoftverre vonatkozó szerzői jogokat vagy az
Üzletfél kísérletet tesz az adott Szolgáltatás védelmi,
titkosítási rendszerének megkerülésére; vagy
1.5.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási
Események,
Egyes
Megszűnéssel
kapcsolatos
Rendelkezések) 9.3.2. h) az Üzletfél (vagy képviselője)
valamely
Szolgáltatással
kapcsolatos
magatartása
bűncselekmény-gyanús,
vagy
feltételezhetően
bűncselekménnyel áll összefüggésben (ideértve azt is ha az
Üzletfél a Bank üzletpolitikáját lényegesen vagy többször
sértő magatartást tanúsít, így különösen ha megvalósítja a
Pmt. értelmében a pénzmosás- és terrorizmusgyanús
esetek valamelyikét).
2) az Üzletfél a CIB Alapszámla vezetésére vonatkozó
keretszerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan adatot
közölt a Bankkal az alapszámlára vonatkozó jogosultsága
tekintetében,
p) Rendes felmondás: A LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási
Események, Egyes Megszűnéssel kapcsolatos Rendelkezések) szakaszában
foglaltaktól és jelen KÜSZ-ben foglaltaktól eltérően a Bank a CIB Alapszámlára
vonatkozó Szerződést kizárólag az Üzletfél alábbiakban meghatározott
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szerződésszegése esetén jogosult 2 hónapos felmondási határidővel írásban
felmondani:
1) a CIB Alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem
hajtottak végre fizetési műveletet;
2) az Üzletfél már nem jogosult EGT-államban jogszerű
tartózkodásra;
3) az Üzletfél az alapszámla vezetésére vonatkozó
keretszerződés megkötését követően Magyarországon más
pénzforgalmi szolgáltatónál olyan forint
fizetési számla
vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan forint
fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi
az alapszintű szolgáltatások igénybevételét;
4) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és az
Üzletfél tartozását a Bank felszólítására sem fizette meg.
q) A Bank köteles a felmondást külön díj felszámítása nélkül megindokolni. A
felmondásról szóló értesítésben a Banknak tájékoztatni kell a Fogyasztót az
felmondáshoz kapcsolódó panasztételi lehetőségéről, valamint arról, hogy az Bank
a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e általános alávetési nyilatkozatot, meg
kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint a levelezési címét, továbbá a Fogyasztó külön kérésére
meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a Bank
rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt.

Változás oka: Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) Korm. Rendelet hatályba lépése.

CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.10.14.
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