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 a fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata a meglévő Üzletfeleket kedvezően érintve az
alábbiak szerint változik 2017. szeptember 15. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2017. szeptember 15. napjától hatályos rendelkezések

3.3. A fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása

3.3. A fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása

3.3.5. Ha a Bank a belföldi forint devizanemű fizetési megbízás
teljesítését visszautasítja, - törvény eltérő rendelkezése hiányában értesíti a Bankszámla-tulajdonost a visszautasítás tényéről, továbbá –
jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a
visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák
helyesbítéséhez szükséges eljárásról:

3.3.5. Ha a Bank a belföldi forint devizanemű fizetési megbízás teljesítését
visszautasítja, - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti a Bankszámlatulajdonost a visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése
hiányában – lehetőség szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra okot
adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról:

a) Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) átutalási megbízást, az
Értéknapos átutalási megbízást, a rendszeres (állandó) átutalási
megbízást:

a) Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) átutalási megbízást, az Értéknapos
átutalási megbízást, a rendszeres (állandó) átutalási megbízást:

(iv) CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson keresztül
nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján, vagy – eseti átutalási
megbízás visszautasítása esetén – CIB Internet Bankon, CIB Bank
mobilalkalmazáson keresztül értesíti a fentiekről az Üzletfelet.

(iv) CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on
keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján, vagy – eseti átutalási
megbízás visszautasítása esetén – CIB Internet Bankon, CIB Bank
mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on keresztül értesíti a fentiekről az Üzletfelet

3.3.6. Ha a Bank a forinttól eltérő devizanemű, illetve külföldre irányuló
forint Átutalási (ideértve az Átvezetést is) megbízás teljesítését
visszautasítja, - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti az
Üzletfelet a visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály tiltó
rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a visszautasítás okáról és
a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez

3.3.6. Ha a Bank a forinttól eltérő devizanemű, illetve külföldre irányuló forint
Átutalási (ideértve az Átvezetést is) megbízás teljesítését visszautasítja, - törvény
eltérő rendelkezése hiányában - értesíti az Üzletfelet a visszautasítás tényéről,
továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a
visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák
helyesbítéséhez
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szükséges eljárásról:

szükséges eljárásról:

(a) Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási
megbízást, a rendszeres (állandó) Átutalási megbízást

(a) Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, a
rendszeres (állandó) Átutalási megbízást

(v) CIB Internet Bankon keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott
levél útján, értesíti a fentiekről az Üzletfelet.

(v) CIB Internet Bankon, CIB Bank Mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on
keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján, értesíti a fentiekről az
Üzletfelet.
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3.4.6. Az Üzletfél Értéknapos teljesítésre szóló megbízásait az
alábbiak szerint adhatja meg a Banknak:

3.4.6. Az Üzletfél Értéknapos teljesítésre szóló megbízásait az alábbiak szerint
adhatja meg a Banknak:

(b) CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás igénybevételével
(GIRO, bankon belüli Átutalás, illetve Átvezetés);

(b) CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB
igénybevételével (GIRO, bankon belüli Átutalás, illetve Átvezetés);

4.2. Átutalás

4.2. Átutalás

4.2.2.

A normál elszámolásra és a Napközbeni Elszámolásra
vonatkozó főbb szabályok

4.2.2.A normál elszámolásra és a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó főbb
szabályok

(b) A Napközbeni Elszámolás során a forint Átutalások esetében
a fenti (a) szakaszban foglaltaktól eltérően a Bank biztosítja,
hogy a Fizetési Művelet összege a Kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a
fizetési megbízás a jelen Különös Üzletszabályzat és a Banki
Órarend szerinti átvételét követő négy órán belül jóváírásra
kerüljön, ha:

(b) A Napközbeni Elszámolás során a forint Átutalások esetében a fenti (a)
szakaszban foglaltaktól eltérően a Bank biztosítja, hogy a Fizetési Művelet
összege a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján
legkésőbb a fizetési megbízás a jelen Különös Üzletszabályzat és a Banki
Órarend szerinti átvételét követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha:

(ii) a fizetési megbízást a Fizető Fél Üzletfél nem papír alapon nyújtja
be (hanem például – de nem kizárólag - CIB Internet Bank, MobilCIB,
CIB Házibank, SWIFT csatorna igénybevétele vagy CIB24 útján); és

(ii) a fizetési megbízást a Fizető Fél Üzletfél nem papír alapon nyújtja be (hanem
például – de nem kizárólag - CIB Internet Bank, CIB Bank Online, CIB Bank
Mobilalkalmazás, MobilCIB, CIB Házibank, SWIFT csatorna igénybevétele vagy
CIB24 útján); és

4.5. Fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen:

4.5. Fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen:

4.5.1. Készpénzbefizetés fizetési számlára
(f) A készpénzátutalási megbízás útján az Üzletfél pénzforgalmi
szolgáltatón keresztül készpénzt fizethet, vagy fizettethet be a
Banknál vezetett Bankszámlájára. A Bank vállalja az Üzletfél
által illetve részére készpénzátutalási megbízás útján

4.5.1. Készpénzbefizetés fizetési számlára
(f) A készpénzátutalási megbízás útján az Üzletfél pénzforgalmi szolgáltatón
keresztül készpénzt fizethet, vagy fizettethet be a Banknál vezetett
Bankszámlájára. A Bank vállalja az Üzletfél által illetve részére
készpénzátutalási megbízás útján kezdeményezett készpénz befizetéshez

Bank

Online
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kezdeményezett készpénz befizetéshez kapcsolódóan az
adatállományok átadását az Üzletfél és a postai szolgáltató
(jelenleg Magyar Posta Zrt.) között. A Bank a
készpénzátutalási megbízás útján befolyó összegek részletes
adatairól a postai szolgáltatótól kapott módon tájékoztatja az
Üzletfelet Business Terminálon, illetve CIB Internet Bankon
keresztül. A Bank a postai szolgáltató által a
készpénzátutalási megbízás teljesítésével összefüggésben
felszámított ellenértéket az Üzletfélre továbbterheli és ezen
ellenértékkel, valamint az általa a készpénzátutalási megbízás
szolgáltatás nyújtásáért felszámított Kondíciós Listában
meghatározott
ellenértékkel
megterheli
az
Üzletfél
Bankszámláját.

kapcsolódóan az adatállományok átadását az Üzletfél és a postai
szolgáltató (jelenleg Magyar Posta Zrt.) között. A Bank a készpénzátutalási
megbízás útján befolyó összegek részletes adatairól a postai szolgáltatótól
kapott módon tájékoztatja az Üzletfelet Business Terminálon, illetve CIB
Internet Bankon, CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül. A Bank a postai
szolgáltató
által
a
készpénzátutalási
megbízás
teljesítésével
összefüggésben felszámított ellenértéket az Üzletfélre továbbterheli és
ezen ellenértékkel, valamint az általa a készpénzátutalási megbízás
szolgáltatás nyújtásáért felszámított Kondíciós Listában meghatározott
ellenértékkel megterheli az Üzletfél Bankszámláját.

4.5.4. Pénztári ki- és befizetés Elektronikus aláírópad segítségével

4.5.4. Pénztári ki- és befizetés Elektronikus aláírópad segítségével

(c)A megbízás teljesítése során keletkező elektronikus dokumentumok
Üzletfelet megillető példányát a Bank az alábbi módon teszi az Üzletfél
számára elérhetővé:

(c)A megbízás teljesítése során keletkező elektronikus dokumentumok Üzletfelet
megillető példányát a Bank az alábbi módon teszi az Üzletfél számára elérhetővé:

(i)ha az Üzletfél rendelkezik CIB Bank Mobilalkalmazással az ott
található postaládájában történő elhelyezéssel;
(ii)ha az Üzletfél nem rendelkezik CIB Bank Mobilalkalmazással a
Bank nyilvántartásában szereplő email címre történő megküldéssel;
(iii) ha az Üzletfélnek nincs CIB Bank Mobilalkalmazása és nincs a
Bank által nyilvántartott email címe sem, az Üzletfél a megbízás
teljesítéséről igazolást kérhet papír alapon.

(i)ha az Üzletfél rendelkezik CIB Bank Mobilalkalmazással vagy CIB Bank Onlinenal, az ott található postaládájában történő elhelyezéssel;
(ii)ha az Üzletfél nem rendelkezik CIB Bank Mobilalkalmazással vagy CIB Bank
Online-nal, a Bank nyilvántartásában szereplő email címre történő megküldéssel;
(iii) ha az Üzletfélnek nincs CIB Bank Mobilalkalmazása vagy CIB Bank Online-a ,és
nincs a Bank által nyilvántartott email címe sem, az Üzletfél a megbízás
teljesítéséről igazolást kérhet papír alapon.

Változás oka: új CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatás a CIB Online bevezetése. A szolgáltatást az üzletfelek az erről szóló szerződéssel tudják igénybe
venni.
CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017.09.14.
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