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.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank a fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata az alábbiak szerint változik 2016. október 29.
napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2016. október 29. napjától hatályos rendelkezések

6. Egyszerűsített bankváltási eljárás

6. Számlaváltás

6.1 Az egyszerűsített bankváltási eljárás keretében nagykorú
Üzletfél a lakossági forint Bankszámla megnyitását követően
megbízhatja a Bankot, mint új pénzforgalmi szolgáltatót, hogy
a Magyar Bankszövetség 6/2009. sz. ajánlásához csatlakozott
másik banknál, mint régi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett
lakossági forint bankszámlájához tartozó:

6.1. A számlaváltás a fogyasztó részére a Magyarországon nyitott vagy
vezetett fizetési számla váltásához kapcsolódó eljárással összefüggő
szolgáltatás, ha a számlaváltással érintett fizetési számlákat azonos
pénznemben vezetik és az érintett számlák legalább az alábbi fizetési
módok lebonyolítását teszik lehetővé:

6.1.1.

összes érvényes csoportos beszedési megbízás; és/vagy

6.1.2.

összes éves, negyedéves, havi vagy heti gyakoriságú, fix
összegű rendszeres átutalási megbízás (a továbbiakban a)-b)
együtt: Fizetési Megbízások)

•

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés keretében készpénz
befizetése fizetési számlára, valamint készpénz kifizetése fizetési
számláról és

•

fizetési számlák közötti fizetés keretében átutalás teljesítése,
valamint jóváírása.

Banknál vezetett Bankszámlájára történő áthelyezése, valamint
– ha az Üzletfél kéri – a régi banknál vezetett számlája
megszüntetése
érdekében
eljárjon
(a
továbbiakban:
Egyszerűsített Bankváltási Eljárás).

A számlaváltást a fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII.31) Korm.
Rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

6.2 Nem alkalmazható az Egyszerűsített Bankváltási Eljárás, ha
az Üzletfél az 6.1.1 és 6.1.2 szakaszok szerinti megbízásokon
belül csak egyes fizetési megbízásai áthelyezésével kívánja a

Korábbi számlavezető: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely továbbítja a
számlaváltáshoz szükséges információkat.

Jelen fejezet alkalmazásában:

Új

számlavezető:

az

a

pénzforgalmi

szolgáltató,

amelynek

a
1

számlaváltáshoz szükséges információkat továbbítják.
6.2. A számlaváltást a bankszámla tulajdonosának számlaváltási
meghatalmazás
elnevezésű
nyomtatvánnyal
kell
írásban
kezdeményeznie az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál
(továbbiakban: új számlavezető).

Bankot megbízni.
6.3 Nem szüntethető meg a bankszámla
Bankváltási Eljárás keretében, amennyiben:
6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.

6.3.4.

Egyszerűsített

társtulajdonosa (együttes rendelkező) is van, és ő nem
kezdeményezi az Egyszerűsített Bankváltási Eljárást;
egyenlege negatív;
élő
bankkártyavagy
hitelkártya-szerződés
kapcsolódik hozzá, illetve a dombornyomott kártya
megszüntetésére 30 napon belül került sor;
inkasszót (felhatalmazó levélen alapuló beszedést),
hatósági átutalást, átutalási végzést vagy végrehajtást
nyújtottak be ellene, amelyek bármelyikének feldolgozása,
végrehajtása
vagy
sorbanállása
az
eljárás
kezdeményezésekor
fennáll
vagy
az
eljárás
alatt
foganatosításra kerül;

6.3.5.

elektronikus banki szolgáltatás kapcsolódik hozzá;

6.3.6.

élő betétlekötés van rajta;

6.3.7.

kapcsolódik hozzá olyan hiteltörlesztésre vonatkozó
megbízás, mely csak az adott bank által vezetett
bankszámláról törleszthető;

6.3.8.

SMS- vagy széfbérleti
szolgáltatás kapcsolódik hozzá;

6.3.9.

vitás tranzakció,
folyamatban;

6.3.10.

Közös bankszámla esetén a számlatulajdonosok kizárólag együttes
számlaváltási meghatalmazást adhatnak. Az új számlavezető az átvételi
igazolással ellátott meghatalmazásból egy példányt visszaad a Fogyasztó
részére.

a

Egyszerűsített

szerződés,

ügyfélpanasz

Bankváltási

postafiók-

kivizsgálása

Eljárás

van

bankváltási

6.3. A számlaváltási meghatalmazásban az Üzletfélnek lehetősége van,
hogy külön hozzájárulását adhassa
•
•

a korábbi számlavezető 6.5 pontban meghatározott egyes feladatai,
valamint
az új számlavezető 6.6 pontban meghatározott egyes feladatai
elvégzéséhez;

meghatározza a számlaváltással érintett:
•
•
•
•

beérkező ismétlődő átutalásokat,
rendszeres átutalási megbízásokat és
beszedési megbízásokat;
nyilatkozzon arról, hogy az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató helyett
inkább maga végzi a beérkező ismétlődő átutalások fizető feleinek, illetve
a beszedések kedvezményezettjeinek 6.6. c) és d) pontja szerinti
értesítésével összefüggő feladatokat. Ebben az esetben az új
számlavezető levélmintát bocsát az Üzletfél rendelkezésére, amely
tartalmazza a fizetési számla adatait és a meghatalmazásban megjelölt
kezdő időpontot.
• meghatározza azt a munkanapot*, amelytől kezdődően a rendszeres
átutalási megbízásokat és a beszedési megbízásokat az új
számlavezetőnél nyitott vagy vezetett fizetési számláról kell teljesíteni;
• a korábbi számlavezető által vezetett fizetési számla keretszerződést felmondási idő kikötése hiányában - legkorábban az előbbi pontban *-al
jelölt munkanappal felmondja.
2

eljárás során időközben hagyatéki eljárás tárgyává vált, vagy
akár a Bank, akár a másik bank tudomást szerez a
számlatulajdonos haláláról;

*A munkanapot attól a munkanaptól kell számítani, amikor a korábbi

6.3.11.

alszámla kapcsolódik hozzá;

számlavezetőtől a 6.4 a.) és b.) pontja alapján továbbított adatokat az új

6.3.12.

egyenlegét zárolták;

számlavezető megkapta (a továbbiakban: kezdő nap). A munkanap legkorábbi

6.3.13.

folyószámlahitel szerződés kapcsolódik hozzá;

időpontja a kezdőnapot követő hatodik munkanap.

6.3.14.

valamely más banki szolgáltatáshoz kapcsolódik
(ideértve az átadásra nem került, 6.1.2 szakaszba nem tartozó
rendszeres átutalási megbízást).

6.4 Amennyiben több bankszámla tekintetében kéri az Üzletfél az
Egyszerűsített Bankváltási Eljárást, úgy azt külön-külön kell
kezdeményezni.

6.4. Az új számlavezető a számlaváltási meghatalmazás átvételét követő két
munkanapon belül felkéri a korábbi számlavezetőt a következő
műveletek
elvégzésére,
amennyiben
azt
a
számlaváltási
meghatalmazás tartalmazza:
a)

6.5 A Bank, mint régi bank teljesíti az Üzletfél új bankjától érkezett
bankváltási kezdeményezés esetén a fizetési megbízások új
bank részére történő átadásával, valamint a Bankszámla
megszüntetésével kapcsolatosan a fentiekben részletezett reá
háruló feladatokat.

a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási
megbízás teljesítéséhez szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások
adatainak átadása az új számlavezetőnek és - amennyiben azt az Üzletfél
külön igényelte – az Üzletfélnek;

b)

a megelőző 13 hónapban a fizetési számlára beérkező rendszeres
átutalásokra és a beszedők által kezdeményezett ismétlődő beszedési
megbízásokra vonatkozó adatok átadása az új számlavezetőnek és amennyiben azt az Üzletfél külön igényelte – az Üzletfélnek;

6.6 Az Egyszerűsített Bankváltási Eljárás folyamata a Bank, mint
új bank esetén:

c)

ha a korábbi számlavezető vagy a központi átirányítási szolgáltatás nem
biztosít automatikus átirányítást, akkor a beszedési megbízások
teljesítésének és a beérkező átutalások jóváírásának leállítása a
meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal;

d)

a rendszeres átutalási megbízások törlése a meghatalmazásban megjelölt
naptól kezdődő hatállyal;

e)

az Üzletfél által meghatározott napon a fizetési számla pozitív
egyenlegének átutalása az új számlavezetőnél nyitott vagy vezetett fizetési
számlára;

6.6.1.

6.6.2.

Az Üzletfél a lakossági forint Bankszámlája megnyitását
követően kezdeményezheti az Egyszerűsített Bankváltási
Eljárást a Banknál. A Bank az „Egyszerűsített Bankváltási
Eljárás kezdeményezése” nyomtatványt a kézhezvételét
követő 5 Banki Napon belül továbbítja a régi banknak.
Amennyiben a régi bank az Egyszerűsített Bankváltási
Eljárás kezdeményezésben foglaltakat nem tudja teljesíteni,
arról a Bank az Üzletfelet az ok(ok) megjelölésével a régi
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banktól kapott értesítés kézhezvételét követően, írásban
tájékoztatja.
6.6.3.

f)

Amennyiben a régi bank értesítése szerint az
Egyszerűsített Bankváltási Eljárás kezdeményezésben
foglaltak teljesíthetők, a Bank a régi bank által közölt adatok
alapján, annak kézhezvételét követő 7 Banki Napon belül
beállítja a fizetési megbízásokat az alábbiak szerint:
(a)

Állandó Átutalások esetén:
(A) Ha adott hónap 1-jétől 15-ig bezárólag a
Bank befogadja a bankváltási megbízást,
akkor a régi bank az adott hónap végével
állítja le a megbízásokat, és a Bank
ennek megfelelően a következő hónap
eleji
érvényességgel
állítja
be
ugyanazokat a megbízásokat.
(B) Ha adott hónap 16-tól hónap végéig
bezárólag
a
Bank
befogadja
a
bankváltási megbízást, akkor a régi bank
a következő hónap 15-ével állítja le a
megbízásokat, és a Bank ennek
megfelelően a 16-i érvényességgel állítja
be ugyanazokat a megbízásokat.

(b)

6.5. A korábbi számlavezető az új számlavezető felkérésének kézhezvételét
követően a következő műveleteket végzi el, amennyiben azt a felkérés
tartalmazza:
a)

6.4 a.) és b.) pontjában meghatározott adatokat öt munkanapon belül
megküldi az új számlavezetőnek és szükség esetén az Üzletfélnek;

b)

ha a korábbi számlavezető vagy a központi átirányítás szolgáltatás nem
biztosít automatikus átirányítást, akkor a számlaváltási meghatalmazásban
megjelölt naptól kezdődő hatállyal
ba) a beérkező átutalásokat nem írja jóvá a fizetési számlán és
bb) a beszedési megbízásokat nem teljesíti;

c)

a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a rendszeres
átutalási megbízásokat törli;

d)

a meghatalmazásban megjelölt napon a fizetési számlán fennmaradó
pozitív egyenleget átutalja az új számlavezetőnél nyitott és vezetett fizetési
számlára;

e)

a fizetési számlát megszünteti a fizetésiszámla-szerződésben felmondási
idő kikötése hiányában a meghatalmazásban megjelölt napon, felmondási
idő kikötése esetén a megjelölt naptól számítottan a felmondási idő
leteltekor, amennyiben

Csoportos felhatalmazások esetén:
(A) Ha adott hónap 1-jétől 15-ig bezárólag a
Bank befogadja a bankváltási megbízást,
akkor a régi bank a következő hónap 15ével állítja le a felhatalmazásokat, a
Bank
pedig
a
következő
16-i
érvényességgel állítja be ugyanazokat a

a korábbi számlavezetőnél vezetett fizetési számla lezárása az Üzletfél által
meghatározott munkanapon.

• az
Üzletfél
a
fizetésiszámla-szerződést
a
6.3.
pontjában
meghatározottaknak megfelelően felmondta,
• az Üzletfélnek nincs további fennálló kötelezettsége az adott fizetési
számla tekintetében, valamint
• az a), b) és d) pontban meghatározott feladatait teljesítette;
f)

bizonyítható módon haladéktalanul tájékoztatja az Üzletfelet, amennyiben
fennálló
kötelezettségei
akadályozzák
fizetési
számlájának
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megszüntetését.

felhatalmazásokat.
(B) Ha adott hónap 16-tól hónap végéig
bezárólag
a
Bank
befogadja
a
bankváltási megbízást, akkor a régi bank
a következő hónap végével állítja le a
felhatalmazásokat, a Bank pedig a
következő hónap eleji érvényességgel
állítja
be
ugyanazokat
a
felhatalmazásokat.
(c)

Amennyiben a fenti határnapok közül
valamelyik bankszünnapra esik, úgy a határnap az
azt követő első Banki Nap lesz.

6.6.4.

A Bank az Egyszerűsített Bankváltási Eljárás
kezdeményezésben foglaltak teljesítéséről a régi bank
teljesítésről szóló értesítésének kézhezvételét követően,
írásban tájékoztatja az Üzletfelet.

6.6.5.

Az Üzletfél Egyszerűsített Bankváltási Eljárás
kezdeményezését a Banknál, mint új banknál a régi bank
Egyszerűsített Bankváltási Eljárás kezdeményezést elfogadó
értesítésének Bank általi kézhezvételéig vonhatja vissza
írásban bármely Bankfiókban az Egyszerűsített Bankváltási
Eljárás keretei között. A visszavonásról a Bank a kézhezvételt
követően értesíti a régi bankot.

6.6.6.

6.6. Az új számlavezető a korábbi pénzforgalmi szolgáltatótól a 6.4 a.) és b.)
pontjában kért adatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül a
számlaváltási meghatalmazásban meghatározott módon, illetve
amennyiben a korábbi számlavezető vagy az Üzletfél által megadott
információk azt számára lehetővé teszik:
a)

rögzíti és a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő
hatállyal teljesíti az Üzletfél által megjelölt rendszeres átutalási
megbízásokat;

b)

megteszi az előkészületeket a beszedési megbízásoknak a beszedési
felhatalmazásokban megjelölt naptól kezdődő teljesítésére;

c)

a fizetési számlára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatja az Üzletfél új
számlavezetőnél vezetett fizetési számlájáról;

d)

a beszedőket tájékoztatja az új fizetési számláról és megjelöli azt az
időpontot, amelytől kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla
terhére teljesíti.

Ha az új számlavezető nem rendelkezik a c) pont szerinti ismétlődően átutalást
teljesítő fizető fél vagy a d) pont szerinti beszedés kedvezményezettjének
tájékoztatásához szükséges adatokkal, felkéri az Üzletfelet vagy a korábbi
számlavezetőt a hiányzó adatok megadására.

A Bank az Egyszerűsített Bankváltási Eljárás során a
régi bankra háruló feladatok teljesítésével, valamint a régi
bank
általi
esetleges
hibás
adatszolgáltatással
összefüggésben keletkezett károkért semmiféle felelősséget
nem vállal.

6.7. A fizetési-számlaszerződés megszüntetésének és a felek közötti
elszámolásnak nem lehet akadálya, hogy a fogyasztó a fizetési számlát
szolgáltatáscsomagban veszi igénybe, vagy a fogyasztó és a korábbi
számlavezető között egyéb üzleti kapcsolat is fennáll, ide nem értve a
jogszabályban kifejezetten megengedett árukapcsolás esetét.

6.7 Az Egyszerűsített Bankváltási Eljárás folyamata a Bank, mint

Korábbi bankszámla megszüntetése esetén előfordulhat - a számlaváltási
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régi bank esetén
6.7.1.

6.7.2.

A Bank az Üzletfél új bankjától érkezett Egyszerűsített
Bankváltási Eljárás kezdeményezés kézhezvételét követő 7
Banki Napon belül feldolgozza a kérelmet.
Az
Egyszerűsített
Bankváltási
Eljárás
kezdeményezésben foglaltak nem teljesíthetők, amennyiben
az Üzletfél:
(a)

Banknál és új bankjánál rögzített azonosító adatai
bármelyike között eltérés van;

(b)

a Banknál vezetett
tévesen jelölte meg;

(c)

az
Egyszerűsített
Bankváltási
Eljárás
kezdeményezést nem a Banknál bejelentett módon
írta alá;

(d)

Bankszámla

számát

az Üzletfél a régi banknak az Egyszerűsített
Bankváltási Eljárásra adott meghatalmazását vagy
felhatalmazását igazolható módon visszavonta.

A Bank az új bankot az Egyszerűsített Bankváltási
Eljárás kezdeményezés kézhezvételét követő 7 Banki
Napon belül értesíti az elutasításról az ok(ok)
megjelölésével.
6.7.3.

Amennyiben az Egyszerűsített Bankváltási Eljárás
kezdeményezésben foglaltak teljesíthetők, a Bank az
Egyszerűsített
Bankváltási
Eljárás
kezdeményezés
kézhezvételét követő 7 Banki Napon belül értesíti az új bankot
az Üzletfél átadható megbízásainak listájáról a fizetési
megbízások adatai és darabszáma, a megszűnés dátuma, a
fizetési megbízások leállításának határidői, meg nem

folyamat keretében – hogy korábbi számlavezető bankja további teendők
elvégzésével keresheti meg, amelyekkel kapcsolatban Önnek intézkednie
szükséges a bankszámla megszüntetését megelőzően.
Bármely ilyen tényező felmerülése esetén korábbi számlavezető bankja
tájékoztatni fogja Önt erről és a számla megszüntetéséhez szükséges
teendőkről, melynek megtétele esetén a számla megszüntetésének nem
lesz akadálya.
6.8. Bankunk a számlaváltási szolgáltatásra vonatkozóan a fogyasztók
részére a „Tájékoztató azonos pénznemben vezetett bankszámla
váltáshoz kapcsolódó eljárásra vonatkozóan” című dokumentumban
Tájékoztatást nyújt a számlaváltási eljárásról, a határidőkről, az
esetlegesen a számlaváltási eljárásért felszámított díjakról, azokról az
adatokról, amelyet a fogyasztónak a számlaváltás során meg kell adnia
és a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételi
lehetőségéről és módjáról.
A „Tájékoztató azonos pénznemben vezetett bankszámla váltáshoz
kapcsolódó eljárásra vonatkozóan” dokumentum megtekinthető a
bankfiókjainkban, mindenkor elérhető bankunk honlapján a www.cib.hu
címen és kérésre az Üzletfél rendelkezésére bocsátjuk.
6.9. Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a Rendeletben meghatározott
kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, és ezzel a
fogyasztónak kárt okoz, köteles a fogyasztó pénzügyi veszteségét ideértve a díj- és kamatveszteségeit is - haladéktalanul megtéríteni.
A pénzforgalmi szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az
e rendeletben meghatározott kötelezettségének teljesítését tevékenysége
körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban, közösségi
jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki.
A korábbi számlavezető nem utasíthatja vissza a fogyasztó számlaváltási
meghatalmazását.
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szüntethetőség esetén a meg nem szüntethető megbízások
darabszáma megjelölésével, és – amennyiben az Üzletfél ezt
is kérte – arról, hogy a Bankszámla megszüntethető-e.
6.7.4.

Az Egyszerűsített Bankváltási Eljárás kezdeményezés
teljesíthetősége esetén a Bank az új banknak küldött 6.7.3
szakasz szerinti értesítésben foglaltak alapján megszünteti a
megbízásokat az alábbiak szerint:
(e)

Állandó Átutalások esetén:
(A) Ha adott hónap 1-jétől 15-ig bezárólag
az új bank befogadja a bankváltási
megbízást, akkor a Bank az adott hónap
végével állítja le a megbízásokat, és az
új bank ennek megfelelően a következő
hónap eleji érvényességgel állítja be
ugyanazokat a megbízásokat.
(B) Ha adott hónap 16-tól hónap végéig
bezárólag az új bank befogadja a
bankváltási megbízást, akkor a Bank a
következő hónap 15-ével állítja le a
megbízásokat, és az új bank ennek
megfelelően a 16-i érvényességgel állítja
be ugyanazokat a megbízásokat.

(f)

Csoportos felhatalmazások esetén:
(A) Ha adott hónap 1-jétől 15-ig bezárólag
az új bank befogadja a bankváltási
megbízást, akkor a Bank a következő
hónap
15-ével
állítja
le
a
felhatalmazásokat, az új bank pedig a
következő 16-i érvényességgel állítja be

6.10. Számlanyitás megkönnyítése más EGT-államban
6.10.1. Másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál történő
fizetési számla megnyitásának megkönnyítése érdekében a fizetési
számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a fogyasztó kérésére
kimutatást ad a fogyasztó részére:
•

az érvényes rendszeres átutalási megbízásokról;

•

az érvényes beszedési felhatalmazásokról;

•

a megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számláján jóváírt
ismétlődő beérkező átutalásokról, valamint a fogyasztó számlájának
terhére teljesített beszedési megbízásokról.

A kimutatást a pénzforgalmi szolgáltató díj- és költségmentesen bocsátja a
fogyasztó rendelkezésére.
6.10.2. A fizetésiszámla-szerződés fogyasztó általi felmondása esetén a
korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán
fennmaradó pozitív egyenleget a fogyasztó kérésére
•

átutalja a fogyasztó új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál
nyitott vagy vezetett fizetési számlájára;

•

elszámol a fogyasztóval.

6.10.3. A 6.10.2. pontban meghatározott feladatokat a pénzforgalmi
szolgáltató
a.) felmondási idő kikötésének hiányában a fogyasztó által megjelölt,
legalább hat munkanappal a fogyasztó kimutatás kérésének napja utáni
munkanapon;
b.) felmondási

idő

kikötésekor

a

felmondási

idő

lejártát

követő
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ugyanazokat a felhatalmazásokat.
(B) Ha adott hónap 16-tól hónap végéig
bezárólag az új bank befogadja a
bankváltási megbízást, akkor a Bank a
következő hónap végével állítja le a
felhatalmazásokat, az új bank pedig a
következő hónap eleji érvényességgel
állítja
be
ugyanazokat
a
felhatalmazásokat.
(C) Amennyiben a fenti határnapok közül
valamelyik bankszünnapra esik, úgy a
határnap az azt követő első Banki Nap
lesz.
6.7.5.

Számlazárási kérés esetén – amennyiben annak
nincsen akadálya - a Bank átutalja az Egyszerűsített
Bankváltási Eljárás kezdeményezésben megjelölt számlára a
megszüntetéskor fennálló egyenleget, majd lezárja a
Bankszámlát. A Bankszámla megszüntetésének eredményéről
a Bank az utolsó fizetési megbízás teljesítését követő Banki
Napon értesíti az Üzletfél új bankját.

6.7.6.

Amennyiben az Egyszerűsített Bankváltási Eljárás
során az Üzletfél a lakossági forint Bankszámlája
megszüntetését is kéri, a Bankszámla megszüntetését csak
akkor tudja teljesíteni a Bank, ha nincsen más folyamatban
lévő fizetési művelet és a Bankszámla megszüntetésének
nem áll fenn a Szerződésben vagy jogszabályban
meghatározott akadálya.

6.7.7.

Az Üzletfél az Egyszerűsített Bankváltási Eljárás
kezdeményezését a Banknál, mint régi banknál a bankváltási
kezdeményezést elfogadó értesítés új bankhoz történő

munkanapon végzi el.

A pénzforgalmi szolgáltatónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a fogyasztót,
amennyiben fennálló kötelezettségei akadályozzák a fizetési számlájának
megszüntetését.
6.11. Számlaváltás külföldön vezetett fizetési számláról Magyarországon vezetett
számlára
A fogyasztó fizetési számla megnyitására vonatkozó kezdeményezése során a
6.10.1. pontjának megfelelő tartalmú, külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kiállított
dokumentumok bemutatása nem kötelezi az új számlavezetőt arra, hogy általa
egyébként nem nyújtott szolgáltatásokat biztosítson.
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elküldéséig vonhatja vissza írásban bármely Bankfiókban az
Egyszerűsített Bankváltási Eljárás keretei között. A
visszavonásról a Bank a kézhezvételt követően értesíti az új
bankot.

Változás oka:
Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók rézésre szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi rendelkezése alapján
kerül sor:
•

bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése,
változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként
Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása: A fizetési
számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII.31) Korm. rendelet hatályba lépése.

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 bankunk számára. Ebben az esetben a felmondás
azonnali hatályú és felmondásidíj-mentes. A bank a módosítást az üzletfél által elfogadottnak tekinti, ha az üzletfél a módosítás hatálybalépése előtt a
fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja.

CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.10.28.

9

