HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁRÓL
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 módosul 2018. január 13. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2018. január 13. napjától hatályos rendelkezések
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1. Bankszámlavezetés

1.Bankszámlavezetés

1.1.5. A Bankszámla megnyitásának előfeltétele (i) a jogszabályban
rögzített okiratok bemutatása, (ii) az Üzletfél azonosítása és (iii)
Bankszámlára vonatkozó Szerződés, mint Keretszerződés megkötése.
A Bank a Bankszámla megnyitásával kapcsolatban minimumösszeg
elhelyezését igényelheti, amely minimumösszeget a Kondíciós Lista
tartalmazza. Egy Bankszámla-tulajdonosnak, illetve közös tulajdonban
álló Bankszámla esetén ugyanazon tulajdonosi körnek nem lehet több
azonos típusú Bankszámlája, ide nem értve azokat az azonos típusú
Bankszámlákat amelyeket a Bank Inter-Európa Bank Zrt.-vel történő
egyesülése
kapcsán
jogutódként
ugyanazon
Bankszámlatulajdonosnak illetve tulajdonosi körnek vezet.

1.1.5. A Bankszámla megnyitásának előfeltétele (i) a jogszabályban rögzített
okiratok, igazolványok bemutatása, (ii) az Üzletfél azonosítása és (iii) Bankszámlára
vonatkozó Szerződés, mint Keretszerződés megkötése. Ha a jogszabály lehetővé
teszi az (i) pontban meghatározott okiratok, igazolványok bemutatása helyett a
Bank a nyilvántartást vezető szervezettől bekért adatok alapján is meggyőződhet az
okiratban szereplő adatokról vagy arról, hogy az Üzletfél a nyilvántartásban
szerepel.
A Bank a Bankszámla megnyitásával kapcsolatban minimumösszeg
elhelyezését igényelheti, amely minimumösszeget a Kondíciós Lista tartalmazza.
Egy Bankszámla-tulajdonosnak, illetve közös tulajdonban álló Bankszámla esetén
ugyanazon tulajdonosi körnek nem lehet több azonos típusú Bankszámlája, ide
nem értve azokat az azonos típusú Bankszámlákat amelyeket a Bank Inter-Európa
Bank Zrt.-vel történő egyesülése kapcsán jogutódként ugyanazon Bankszámlatulajdonosnak illetve tulajdonosi körnek vezet.

1.1.6.A Bank – kockázati alapon – az Üzletfelektől számlanyitásakor
kiegészítő adatokat kérhet. Amennyiben a Bankszámla nyitásához a
mindenkor hatályos jog szerint engedély szükséges, a Bank minden
esetben vizsgálja az engedély meglétét és annak érvényességét. Az
érvényes engedély ilyen esetekben a Bankszámlanyitás feltétele. A
Bankszámla az Üzletfél, mint Bankszámlatulajdonos nevét viseli, és
számlaszámmal van ellátva. A Bank az Üzletfél legalább 2 hónappal
korábban történő értesítését követően jogosult az Üzletfél
Bankszámlájának a számát megváltoztatni. A Bank az Üzletfél
azonosításához az ún. ügyfélazonosítót is használja. Az
ügyfélazonosító a Bankon belüli rövid számlaszám 5-10. karaktere. A
Fizetési Műveletek teljesítésére szolgáló Bankszámla azonosítása az
Üzletfél teljes vagy rövidített neve és egyedi pénzforgalmi jelzőszám
(bankszámlaszám) segítségével történik. A Bank a Devizanemekről
szóló hirdetményben határozza meg azon devizanemeket,
amelyekben az Üzletfél erre irányuló és Bank által elfogadott írásbeli
kérelme alapján a felek egymással az adott devizanemben
Keretszerződést kötnek. Abban az esetben, ha az Üzletfél a
Devizanemekről szóló hirdetményben felsorolt devizanemtől eltérő

1.1.6. A Bank – kockázati alapon – az Üzletfelektől számlanyitásakor kiegészítő
adatokat kérhet. Amennyiben a Bankszámla nyitásához a mindenkor hatályos jog
szerint engedély szükséges, a Bank minden esetben vizsgálja az engedély
meglétét és annak érvényességét. Az érvényes engedély ilyen esetekben a
Bankszámlanyitás feltétele. A Bankszámla az Üzletfél, mint Bankszámlatulajdonos
nevét viseli, és számlaszámmal van ellátva. A Bank az Üzletfél legalább 2 hónappal
korábban történő értesítését követően jogosult az Üzletfél Bankszámlájának a
számát megváltoztatni. A Bank az Üzletfél azonosításához az ún. ügyfélazonosítót
is használja. Az ügyfélazonosító a Bankon belüli rövid számlaszám 5-10. karaktere.
A Fizetési Műveletek teljesítésére szolgáló Bankszámla azonosítása az Üzletfél
teljes vagy rövidített neve és egyedi pénzforgalmi jelzőszám (bankszámlaszám)
segítségével történik. A Bank a Devizanemekről szóló hirdetményben határozza
meg azon devizanemeket, amelyekben az Üzletféllel az adott devizanemben
Keretszerződést köt.. Abban az esetben, ha az Üzletfél a Devizanemekről szóló
hirdetményben felsorolt devizanemtől eltérő devizanemben – írásban –
kezdeményezi a Keretszerződés megkötését, úgy a Bank ezen kérelem esetén –
egyedi döntése alapján – jogosult az Üzletfél igénye szerinti devizanemben történő
számlanyitásra, vezetésre Keretszerződést kötni, vagy azt megtagadni.
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devizanemben – írásban – kezdeményezi a Keretszerződés
megkötését, úgy a Bank ezen kérelem esetén – egyedi döntése
alapján – jogosult az Üzletfél igénye szerinti devizanemben történő
számlanyitásra, vezetésre Keretszerződést kötni, vagy azt
megtagadni.
1.1.7. A Bank az Aláírókarton szerint nyit Bankszámlát az Üzletfél,
mint Bankszámlatulajdonos részére

1.1.7.A Keretszerződés megkötésekor az Üzletfél aláírásmintáját a Bank az
Aláírókartonon rögzíti.

1.3. Rendelkezésre jogosultak

1.3. Rendelkezésre jogosultak

1.3.2. A Rendelkező Személy a következő intézkedések megtételére,
Fizetési Műveletek kezdeményezésére jogosult:

1.3.2.A Rendelkező Személy a következő intézkedések megtételére, Fizetési
Műveletek kezdeményezésére jogosult:





a Rendelkező Személy azonosítását szolgáló
Internetbanki azonosító eszközök karbantartása
(felfüggesztés, felfüggesztés feloldása, visszaadás,
újraregisztráció, új jelszó kérése) tiltása;
A Rendelkező Személy, mint Kártyabirtokos nevére
szóló Bankkártyák esetében: Bankkártya aktiválás,
tiltás, továbbá Bankkártya és PIN kód átvétele;





Elektronikus szolgáltatás esetén, ha a Rendelkező Személy, mint
Felhasználó az Elektronikus szolgáltatásra vonatkozó Különös
Üzletszabályzatban meghatározott egyes azonosítási módok
státuszának módosítása;
A Rendelkező Személy a Bankkártyákra vonatkozó Különös
Üzletszabályzatban meghatározottakra.
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1.3.4.A rendelkezésnek tartalmaznia kell az Üzletfél pontos nevét, az
érintett Bankszámla megnevezését és számát, továbbá a
rendelkezésre jogosult személy(ek)nek a bejelentettel megegyező
aláírását, illetve aláírással azonos hatályú azonosítását, valamint a
rendelkezés jellegétől függően a teljesítéshez szükséges valamennyi,
a Bank vagy jogszabályok által előírt adatot, vagy a Bank által kért
billentyűzet/gomb megnyomását (a billentyűzeten vagy gombon lévő
magyarázat tartalmazza, hogy mit jelent a megnyomás). A Bank az
Üzletfél megbízásait és pénztárban történő készpénzfelvételt csak az
Üzletfél azonosítását követően teljesíti. Ha az azonosítás
eredményeként a banknak – elvárható gondosság mellett – kételye
merül fel a megbízást adó, illetve a készpénzt felvevő személyét
illetően a Bank jogosult a megbízás teljesítését, illetve a pénzfelvételt
megtagadni. Ha a rendelkezés írásban történik, az aláírás
azonosításánál a Bank a tőle elvárható gondossággal azt vizsgálja,
hogy a rendelkezésen feltüntetett aláírás külső megjelenésében
megfelel-e az Aláírókartonon bejelentett aláírásnak, ezen túlmenően a
Banknak nem kötelessége az aláírások vizsgálata. A Bank a fizetési
megbízásokon az aláírások meglétét és azonosságát az
Aláírókartonon bejelentett aláírásokkal történő összehasonlítás útján
vizsgálja meg. A Bank a fizetési megbízást az ok megjelölésével
teljesítés nélkül visszaküldi vagy választása szerint telefonon vagy
telefaxon megerősítteti, ha:

1.3.4.A rendelkezésnek tartalmaznia kell az Üzletfél pontos nevét, az érintett
Bankszámla számát, továbbá a rendelkezés módjától függően a rendelkezésre
jogosult személy(ek)nek az Aláírókartonnal megegyező aláírását, illetve
Elektronikus aláírását , valamint a rendelkezés jellegétől függően a teljesítéshez
szükséges valamennyi, a Bank vagy jogszabályok által előírt adatot, vagy a Bank
által kért billentyűzet/gomb
megnyomását (a billentyűzeten vagy gombon lévő
magyarázat tartalmazza, hogy mit jelent a megnyomás). A Bank az Üzletfél
megbízásait és pénztárban történő készpénzfelvételt csak az Üzletfél azonosítását
követően teljesíti. Ha az azonosítás eredményeként a banknak – elvárható
gondosság mellett – kételye merül fel a megbízást adó, illetve a készpénzt felvevő
személyét illetően a Bank jogosult a megbízás teljesítését, illetve a pénzfelvételt
megtagadni. Ha a rendelkezés kézjeggyel történő aláírással történik, az aláírás
azonosításánál a Bank a tőle elvárható gondossággal azt vizsgálja, hogy a
rendelkezésen feltüntetett aláírás külső megjelenésében megfelel-e az
Aláírókartonon bejelentett aláírásnak, ezen túlmenően a Banknak nem kötelessége
az aláírások vizsgálata. A Bank a fizetési megbízásokon az aláírások meglétét és
azonosságát az Aláírókartonon bejelentett aláírásokkal történő összehasonlítás
útján vizsgálja meg. A Bank a fizetési megbízást az ok megjelölésével teljesítés
nélkül visszaküldi vagy választása szerint telefonon vagy telefaxon megerősítteti,
ha:

1.3.5.A Bank a rendelkezésre jogosultak azonosítása során a tőle
elvárható gondossággal biztosítja, hogy a rendelkezési jogosultságot
csak az arra jogosult gyakorolhassa. A Rendelkező Személy(ek)
egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelését a Bank
nem ellenőrzi. A Rendelkező Személy rendelkezési joga a
Bankszámla-tulajdonos Üzletfél által bármikor visszavonható (közös
tulajdonban álló Bankszámla esetén valamennyi Bankszámlatulajdonos egyező nyilatkozattal) vagy - a Bankszámlára vonatkozó
Szerződésben meghatározott esetben és módon - korlátozható.

1.3.5.A Rendelkező Személy(ek) egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való
megfelelését a Bank nem ellenőrzi. A Rendelkező Személy rendelkezési joga a
Bankszámla-tulajdonos Üzletfél által bármikor visszavonható (közös tulajdonban
álló Bankszámla esetén valamennyi Bankszámla-tulajdonos egyező nyilatkozattal)
vagy - a Bankszámlára vonatkozó Szerződésben meghatározott esetben és módon
- korlátozható.
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1.3.6.Ha az Üzletfél más személynek meghatalmazást adott a
Bankszámlája feletti rendelkezésre, erről a Bankszámla feletti
rendelkezésre érvényes alakisággal a meghatalmazás feltételeinek
egyértelmű meghatározásával írásban kell értesítenie a Bankot,
figyelembe véve a LÜSZ meghatalmazás alakiságaira és tartalmára
vonatkozó rendelkezéseit is. A Bank nem vizsgálja a Bankszámlatulajdonos és a meghatalmazott személy kapcsolatát. A
meghatalmazást, annak módosítását és megszüntetését a
Bankszámla-tulajdonos az Aláírókartonon meghatározott aláírásával
egyezően írja alá. A meghatalmazás megváltoztatásáig vagy
visszavonásáig a meghatalmazottat – meghatalmazásának keretein
belül – a Bankszámla-tulajdonos képviseletére jogosultak jogai illetik
meg, illetve kötelezettségei terhelik, azzal, hogy a meghatalmazott
rendelkezési jogosultsága nem terjed ki további meghatalmazottat
kijelölő, vagy valamely meghatalmazott felhatalmazását megszüntető
vagy megváltoztató jognyilatkozatok megtételére. A Bankszámlatulajdonos a Bankszámla feletti rendelkezésre eseti jelleggel is adhat
harmadik személy részére meghatalmazást, kivéve Átutalás
benyújtására. A meghatalmazás a Bankszámla-tulajdonos halálának
(ill. két Bankszámla-tulajdonos együttes rendelkezési joggal adott
Meghatalmazása esetén az egyik Bankszámla-tulajdonos halálának) a
Bankhoz történő hivatalos bejelentésével hatályát veszti.

1.3.6.Ha az Üzletfél más személynek meghatalmazást adott a Bankszámlája feletti
rendelkezésre, erről a Bankszámla feletti rendelkezésre érvényes alakisággal a
meghatalmazás feltételeinek egyértelmű meghatározásával írásban (kézjeggyel
történő aláírással) kell értesítenie a Bankot, figyelembe véve a LÜSZ
meghatalmazás alakiságaira és tartalmára vonatkozó rendelkezéseit is. A Bank
nem vizsgálja a Bankszámla-tulajdonos és a meghatalmazott személy kapcsolatát.
A meghatalmazást, annak módosítását és megszüntetését a Bankszámlatulajdonos az Aláírókartonon meghatározott aláírásával egyezően írja alá. A
meghatalmazás megváltoztatásáig vagy visszavonásáig a meghatalmazottat –
meghatalmazásának keretein belül – a Bankszámla-tulajdonos képviseletére
jogosultak jogai illetik meg, illetve kötelezettségei terhelik, azzal, hogy a
meghatalmazott rendelkezési jogosultsága nem terjed ki további meghatalmazottat
kijelölő, vagy valamely meghatalmazott felhatalmazását megszüntető vagy
megváltoztató jognyilatkozatok megtételére. A Bankszámla-tulajdonos a
Bankszámla feletti rendelkezésre eseti jelleggel is adhat harmadik személy részére
meghatalmazást, kivéve Átutalás benyújtására. A meghatalmazás a Bankszámlatulajdonos halálának (ill. két Bankszámla-tulajdonos együttes rendelkezési joggal
adott Meghatalmazása esetén az egyik Bankszámla-tulajdonos halálának) a
Bankhoz történő hivatalos bejelentésével hatályát veszti.

1.4.Kedvezményezett és örökösök

1.4.Kedvezményezett és örökösök

1.4.1.Halála
esetére
a
Bankszámla-tulajdonos
jogosult
a
Szerződésben a Bankszámlán levő pozitív egyenlegre (illetve annak
Bankszámla-tulajdonosra eső részére) vonatkozóan írásban a Bank
által rendszeresített nyomtatványon, az adatok hiánytalan kitöltésével
kedvezményezettet megjelölni. A Bankszámla pozitív egyenlege
(annak Bankszámla-tulajdonosra eső része) kedvezményezett jelölése
esetén nem tartozik a Bankszámla-tulajdonos hagyatékához, a
kedvezményezett a pozitív egyenleg (annak Bankszámla-tulajdonosra
eső része) felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül
rendelkezhet,
a
Bankszámla-tulajdonos
halálának
és
a

1.4.1. Halála esetére a Bankszámla-tulajdonos jogosult a Szerződésben a
Bankszámlán levő pozitív egyenlegre (illetve annak Bankszámla-tulajdonosra eső
részére) vonatkozóan írásban (kézjeggyel történő aláírással) a Bank által
rendszeresített
nyomtatványon,
az
adatok
hiánytalan
kitöltésével
kedvezményezettet megjelölni. A Bankszámla pozitív egyenlege (annak
Bankszámla-tulajdonosra eső része) kedvezményezett jelölése esetén nem tartozik
a Bankszámla-tulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett a pozitív egyenleg
(annak Bankszámla-tulajdonosra eső része) felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától
függetlenül
rendelkezhet,
a
Bankszámla-tulajdonos
halálának
és
a
kedvezményezett jogosultságának Bank felé történő megfelelő igazolását követően.
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kedvezményezett jogosultságának
igazolását követően.

Bank

felé

történő

megfelelő

1.6.Keretszerződést megelőző tájékoztatás
Új rendelkezések, az 1.6.1. pont az 1.6.3.-ba került.
1.6.1.A Bank a Keretszerződést megelőző tájékoztatást a Keretszerződés egy
példányának átadásával adja meg az Üzletfél részére.
1.6.2.Keretszerződésen alapuló fizetési megbízásra vonatkozó előzetes
tájékoztatás
1.6.2.1. A Bank - a fizető Üzletfél kérésére - a fizetési
megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően a
következő adatokról tájékoztatja az Üzletfelet:
1.6.2.1.1.

a szolgáltatás teljesítésének maximális
időtartamáról, és

1.6.2.1.2.

tételesen a Bank részére fizetendő
valamennyi díjról, költségről vagy
fizetési kötelezettségről.

1.6.2.2. A Banknak nem kell a szolgáltatás teljesítésének
maximális
időtartamáról
szóló
tájékoztatást
megadnia, ha
1.6.2.2.1.

a
kedvezményezett
pénzforgalmi
szolgáltatójának székhelye nem EGTállam területén található, vagy a fizetési
művelet teljesítése nem EGT-állam
pénznemében történik, és

1.6.2.2.2.

az adatok nem állnak a pénzforgalmi
szolgáltató részére rendelkezésre.
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1.6.2.3. A Banknak nem kell a díjról, költségről vagy fizetési
kötelezettségről szóló tájékoztatást megadnia az
EGT-államon kívül felmerülő díj, költség vagy
egyéb fizetési kötelezettség tekintetében, ha az
adatok nem állnak a Bank rendelkezésére.
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1.6.1.A Bankszámlán történt terhelésről vagy jóváírásról a Bank – az
Üzletféllel történő megállapodás szerint - írásban, postai úton, illetve
Elektronikus Szolgáltatás útján - vagy külön megállapodás alapján
más módon - Bankszámlakivonatot készít és küld – eltérő rendelkezés
hiányában - havonta az Üzletfélnek. A tájékoztatás kézhezvételétől
számított tizenhárom hónapon belül az Üzletfél írásban köteles
értesíteni a Bankot az esetleges igényéről és eltérésről. Az értesítés
Üzletfél általi elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy az Üzletfél a
tájékoztatás tartalmával egyetért.

1.6.3.Keretszerződésen alapuló fizetési megbízásra vonatkozó utólagos
tájékoztatás
1.6.3.1. A Bankszámlán történt terhelésről vagy jóváírásról
a Bank Bankszámlakivonatot készít és a
Keretszerződésben
meghatározott
formában
díjmentesen havonta átadja az Üzletfélnek vagy az
Üzletfél rendelkezésére bocsátja.
1.6.3.2. A Bank – az Üzletféllel történt megállapodás szerint
– az Üzletfélnek postai úton küldi meg a
számlakivonatokat, illetve Elektronikus Szolgáltatás
útján rendelkezésére bocsátja. A Bank jogosult a
Bankszámlakivonatot
CIB
Internet
Bank
szolgáltatás útján sorszámmal ellátott, pdf illetve txt
formátumban
az
Üzletfélnek
megküldeni/rendelkezésére bocsátani. CIB Internet
Bank szolgáltatás igénybevétele esetén – az
Üzletféllel történő eltérő megállapodás hiányában –
a Bankszámlakivonatot a Bank ezen szolgáltatás
útján bocsátja az Üzletfél rendelkezésére, amely
módon
megküldött/rendelkezésre
bocsátott
Bankszámlakivonat az ellenkező bizonyításáig
eredeti aláírás nélkül is a Banktól származónak
tekintendő.
Az
Üzletfél
számára
a
Bankszámlakivonat a CIB Internet Bankban a
rendelkezésre bocsátástól számított 6 (hat)
hónapig elérhető.
1.6.3.3. Az Üzletfél és a Bank között fennálló elektronikus
kapcsolat esetén, az elektronikus úton szolgáltatott
adat (a fentiek szerint is) a Bankszámlakivonatot
helyettesíti, de az Üzletfél kérésére a Bank a
nyomtatott Bankszámlakivonatot az Üzletfél
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rendelkezésére bocsátja. A Fogyasztó kérelmére a
Bank a bankszámlakivonatot havonta egy
alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb
fizetési kötelezettség mentesen a részére átadja,
ha azt papíron korábban nem adta át, minden
további eseti jelleggel igényelt számlakivonatra
vonatkozó kérelmének a Bank a kondíciós Listában
meghatározott díj ellenében tesz eleget. Az Üzletfél
kérését bármely Bankfiókban vagy CIB24-en
keresztül teheti meg nyitvatartási időben.
1.6.3.4. A
tájékoztatás
kézhezvételétől
számítottan
haladéktalanul, de legkésőbb tizenhárom hónapon
belül az Üzletfél írásban
köteles értesíteni a
Bankot az esetleges igényéről és eltérésről. Az
értesítés Üzletfél általi elmulasztását úgy kell
tekinteni, hogy az Üzletfél a tájékoztatás
tartalmával egyetért.
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1.6.2.A Bankszámla-tulajdonos kérésére, külön szolgáltatásként, a
Bank több példányban is vállalja a Bankszámlakivonat megküldését, a
hatályos Kondíciós Lista szerinti külön térítés ellenében. A Bank
jogosult az Üzletfél egyező levelezési című Bankszámlakivonatait egy
borítékban postázni. Az Üzletfél dönthet úgy, hogy nem kéri postai
úton a havonkénti számlakivonat megküldését, ebben az esetben a
Fogyasztó a Bankfiókban havonta egy Bankszámlakivonat papír
alapon történő átadását díj felszámítása nélkül kérheti, azzal, hogy
minden további eseti jelleggel igényelt Bankszámlakivonatra
vonatkozó kérelmének a Kondíciós Listában meghatározott díj
ellenében tesz eleget a Bank. A bankszámlakivonat nemkérésére
vonatkozó rendelkezés nem terjed ki a Banknak a Szerződés
szempontjából jelentős körülményekről szóló értesítéseket (Banki
követelés, szerződés megszűnés, üzletfél károsodástól való
megóvása stb) tartalmazó levelezésére, valamint arra az esetre,
amikor a banknak jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
tájékoztatási kötelezettsége, kivonat küldési kötelezettsége áll fenn.
Folyamatos szerződések esetében a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően a bank köteles az Üzletfél részére legalább évente egy
alkalommal írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni.

1.6.4.A Bankszámla-tulajdonos kérésére, külön szolgáltatásként, a Bank több
példányban is vállalja a Bankszámlakivonat megküldését, a hatályos Kondíciós
Lista szerinti külön térítés ellenében. A Bank jogosult az Üzletfél egyező levelezési
című Bankszámlakivonatait egy borítékban postázni. Az Üzletfél dönthet úgy, hogy
nem kéri postai úton a havonkénti számlakivonat megküldését, ebben az esetben a
Fogyasztó a Bankfiókban havonta egy Bankszámlakivonat papír alapon történő
átadását díj felszámítása nélkül kérheti, ha az papíron korábban nem került
átadásra azzal, hogy minden további eseti jelleggel igényelt és akár papír alapon
akár elektronikusan átadott Bankszámlakivonatra vonatkozó kérelmének a
Kondíciós Listában meghatározott díj ellenében tesz eleget a Bank. A
bankszámlakivonat nemkérésére vonatkozó rendelkezés nem terjed ki a Banknak a
Szerződés szempontjából jelentős körülményekről szóló értesítéseket (Banki
követelés, szerződés megszűnés, üzletfél károsodástól való megóvása stb)
tartalmazó levelezésére, valamint arra az esetre, amikor a banknak jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatási kötelezettsége, kivonat küldési
kötelezettsége áll fenn.
Folyamatos szerződések esetében a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően a bank köteles az Üzletfél részére legalább évente
egy alkalommal írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni.

1.6.3. pont

1.6.5. pontra változott a számozás

1.6.4. pont

1.6.6. pontra változott a számozás

1.6.5 és az 1.6.6. pont

1.6.3. pontba áthelyezésre került

1.6.7-1.6.12 pont

1.6.8-1.6.13. pontra változott

1.7.3.A Keretszerződést az Üzletfél bármikor, a Bank - Azonnali
Hatályú Felmondási Esemény esetén - jogosult a másik félhez intézett
írásbeli, Bank esetén indokolással ellátott nyilatkozattal azonnali
hatállyal felmondani, illetve a felek a Keretszerződést közös
megegyezéssel azonnali hatállyal megszüntethetik. Ha a felmondás

1.7.3. A Szerződés megszűnésre vonatkozó rendelkezésein (különösen az LÜSZ 9.
szakaszának (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes
Megszűnéssel kapcsolatos Rendelkezések) rendelkezésein) kívül az alábbi
szabályok vonatkoznak a Keretszerződés megszűnésére.

10

időpontjában a Bankszámlával szemben kötelezően teljesítendő,
egyéb jogszabályon alapuló hatósági átutalási megbízás, átutalási
végzés áll sorban, akkor a Bankszámla csak a sorbaállítás leteltét
követő napon szüntethető meg.
1.7.4. Az Üzletfél jogosult a Keretszerződést 1 hónapos felmondási
határidővel indoklás nélkül, írásban felmondani. A Bank jogosult a
Keretszerződést 2 hónapos felmondási határidővel, indoklás nélkül,
írásban felmondani. A Bank felmondása esetén a Bank a felmondást
követően jogosult a Bankszámla vonatkozásában benyújtott vagy a
jövőben benyújtásra kerülő terheléseket és jóváírásokat visszaküldeni.
A keretszerződés megszűnése a bankszámla lezárását eredményezi
és valamennyi, a megszűnéssel érintett keretszerződéshez
kapcsolódó szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződés is megszűnik a
keretszerződés megszűnésének napján. Az egy éven túl hatályban
lévő Keretszerződést az Üzletfél díj-, költség- vagy egyéb fizetési
kötelezettség mentesen felmondhatja. Más esetben az Üzletfél
felmondása esetén a Bank az Üzletféltől ellenértékre jogosult,
amelynek mindenkori összegét a Kondíciós Lista tartalmazza, azzal,
hogy az ellenérték nem haladja meg a felmondás tényleges és
azonnal felmerülő költségeit. E tekintetben a Banknak az Üzletfél felé
elszámolási kötelezettsége áll fenn. Ha a felmondás időpontjában a
Bankszámlával szemben kötelezően teljesítendő, egyéb jogszabályon
alapuló hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés áll sorban, akkor
a sorbaállítási határidő alatt a Bankszámla nem szüntethető meg, a
bankszámla a felmondási határidő elteltével, de legkorábban a
sorbaállítás leteltét követő napon szüntethető meg.
1.7.5-1.7.12 pont

1.7.4.A Keretszerződést az Üzletfél bármikor jogosult a másik félhez intézett
írásbeli, nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani., illetve a felek a
Keretszerződést közös megegyezéssel azonnali hatállyal megszüntethetik.
1.7.5.A Bank rendes felmondása esetén a Bank a felmondást követően jogosult a
Bankszámla vonatkozásában benyújtott vagy a jövőben benyújtásra kerülő
terheléseket és jóváírásokat visszaküldeni.

1.7.7-1.7.14 pontra változott

2.Az egyes BankszámlákRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ
VAGY ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

2.Az egyes BankszámlákRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ VAGY
ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

2.1.Számlavezetési díj

2.1.Számlavezetési díj

2.1.1.A Forint Bankszámla számlavezetési díját a Bank havonta, az
adott hónap első Banki Napján terheli. A bankszámla vezetésével
kapcsolatos díjakat a Kondíciós Lista tartalmazza. Forint Bankszámla

2.1.1.A Forint Bankszámla számlavezetési díját a Bank havonta, ha a hónap első
napja Banki Nap akkor az az adott hónap második Banki Napján, ha a hónap első
napja nem Banki Nap, akkor az adott hónap első Banki Napján terheli.. A
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nyitása esetén a számlanyitás hónapjára (tört hónap) a Bank nem
számít fel számlavezetési díjat. A Bank Forint Bankszámla
megszűnése
esetén
a
megszűnés
hónapjára
esedékes
számlavezetési díj időarányos részét az Üzletfél részére visszatéríti.

bankszámla vezetésével kapcsolatos díjakat a Kondíciós Lista tartalmazza. Forint
Bankszámla nyitása esetén a számlanyitás hónapjára (tört hónap) a Bank nem
számít fel számlavezetési díjat. A Bank Forint Bankszámla megszűnése esetén a
megszűnés hónapjára esedékes számlavezetési díj időarányos részét az Üzletfél
részére visszatéríti.

3.Fizetési Műveletek általában

3.Fizetési Műveletek általában

3.1.Általános rendelkezések a fizetési megbízással kapcsolatban

3.1.Általános rendelkezések a fizetési megbízással kapcsolatban

3.1.1.A megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az Üzletfél
pontos nevét, az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez
szükséges valamennyi, a Bank a nemzetközi fizetésforgalmi szabályok
(pl. SEPA Rulebook) vagy jogszabályok, illetve a Nemzetközi
Szokványok és a nemzeti szabvány által előírt adatot. Az Üzletfél
Bankszámlája terhére érkező fizetési megbízások esetében a Bank
meggyőződik arról, hogy a megbízásban megadott terhelendő
Bankszámla elnevezése és pénzforgalmi jelzőszáma azonos-e a Bank
nyilvántartása szerint a tulajdonoséval. A Bank az Üzletfél
azonosítását követően kizárólag akkor kezdi meg és hajtja végre
Banki Órarendjében meghatározott határidőben az Üzletfél
megbízásainak Feldolgozását, ha a teljesítéshez szükséges
valamennyi adat – ideértve a rendelkezésre jogosultak azonosítását is
– birtokában van és a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet
(ideértve a megbízással kapcsolatban a Bankot megillető díjakat,
jutalékokat is) rendelkezésre áll. A Bank a személyes ügyintézés
során személyazonosságot igazoló okmányok bemutatását igényli és
aláírásvizsgálatot végez.

3.1.1.A megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az Üzletfél pontos nevét, az
ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi, a Bank a
nemzetközi fizetésforgalmi szabályok (pl. SEPA Rulebook) vagy jogszabályok,
illetve a Nemzetközi Szokványok és a nemzeti szabvány által előírt adatot. Az
Üzletfél Bankszámlája terhére érkező fizetési megbízások esetében a Bank
meggyőződik arról, hogy a megbízásban megadott terhelendő Bankszámla
elnevezése és pénzforgalmi jelzőszáma azonos-e a Bank nyilvántartása szerint a
tulajdonoséval. A Bank az Üzletfél azonosítását követően kizárólag akkor kezdi
meg és hajtja végre Banki Órarendjében meghatározott határidőben az Üzletfél
megbízásainak Feldolgozását, ha a teljesítéshez szükséges valamennyi adat –
ideértve a rendelkezésre jogosultak azonosítását is – birtokában van és a
teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet (ideértve a megbízással kapcsolatban a
Bankot megillető díjakat, jutalékokat is) rendelkezésre áll. A Bank a személyes
ügyintézés során személyazonosságot igazoló okmányok bemutatását igényli és
előzetes jóváhagyás esetén aláírásvizsgálatot végez.

3.1.2.A teljesítés szempontjából a fizetési megbízásnak a Banknál
maradó – eredeti – példánya vagy a Bank által elektronikusan tárolt
dokumentumok minősülnek hitelesnek.

3.1.2.A teljesítés szempontjából a fizetési megbízásnak a Banknál maradó – eredeti
– példánya vagy a Bank által elektronikusan tárolt dokumentumok, hangfelvétel,
elektronikus logok minősülnek hitelesnek.

3.2. A fizetési megbízások beérkezése és átvétele

3.2.A fizetési megbízások beérkezése és átvétele
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3.2.1.A Bank a megbízások teljesítésre történő Átvételi Időpontokat,
ezen időpontok változását, valamint a Banki Órarend megváltozását a
Kondíciós Listában vagy az adott Különös Üzletszabályzatban, illetve
a LÜSZ-ben teszi közzé. Ennek hiányában ez az időpont az
ügyfélforgalom számára rendszeresített nyitvatartási idő. Ezen
időpontok kialakításánál a Bank figyelembe veszi különösen, de nem
kizárólagosan egyes devizanemeket, benyújtási helyeket, benyújtási
módokat és fizetési módokat.

3.2.1.A Bank a megbízások teljesítésre történő Átvételi Időpontokat Banki
Órarendben teszi közzé. Ennek hiányában ez az időpont az ügyfélforgalom
számára rendszeresített nyitvatartási idő. Ezen időpontok kialakításánál a Bank
figyelembe veszi különösen, de nem kizárólagosan egyes devizanemeket,
benyújtási helyeket, benyújtási módokat és fizetési módokat. A Banki Órarendben
meghatározott banki nap kezdő időpontja és végső benyújtási időpont között a
Bank a fizetési megbízásokat haladéktalanul átveszi.

3.2.2. Az Átvételi Időpontot követően érkezett tárgynapi teljesítésre
szóló GIRO-n keresztüli és Bankon belüli átutalási és átvezetési
megbízásokat úgy kell tekinteni, hogy azok a következő Banki Napon
érkeztek. Amennyiben a fizetési megbízás az adott fizetési
megbízásra meghatározott Banki Nap záró időpontját követően
ténylegesen beérkezik a Bankhoz, azt a Bank a következő Banki
Napon tekinti átvettnek

3.2.8.A Bankhoz eljuttatott bármilyen megbízás, értesítés vagy egyéb
dokumentum beérkezésének/átvételének tényét és beérkezésének
időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a Bank érkeztetése által a
dokumentumra nyomtatott adatok igazolják. A megbízásnak a banki
postaládában való elhelyezése nem jelenti a megbízás Bankhoz
történő beérkezését. Az elektronikus úton továbbított megbízások
tekintetében a beérkezés időpontja a Bank számítógépes rendszere
által észlelt és rögzített számítógépes érkezési időként szereplő
időpont.

3.2.7.A Bankhoz eljuttatott bármilyen megbízás, értesítés vagy egyéb dokumentum
beérkezésének/átvételének tényét és beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra,
perc) a Bank érkeztetése által a dokumentumra nyomtatott adatok igazolják. A
megbízásnak a banki postaládában való elhelyezése nem jelenti a megbízás
Bankhoz történő beérkezését. Az elektronikus úton továbbított, telefonon megtett
megbízások tekintetében a beérkezés időpontja a Bank számítógépes rendszere
által észlelt és rögzített számítógépes érkezési időként szereplő időpont.

3.2.2-3.2.7. pontra változik
3.2.3-3.2.8. pont számozása módosul

3.3.A fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása

3.3.A fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása

Korábbi 3.3.2. pont számozása 3.3.3-ra módosul
13

Nem volt ilyen rendelkezés

3.3.2.

Fedezet hiánya
(a)

(b)

(c)

Ha
az
Üzletfél
megbízásában
megjelölt
Bankszámlán a teljesítési napon nincs elegendő
fedezet, a Bank a megbízást tárgytalannak tekinti
(amennyiben a Bankszámla-tulajdonossal másként
nem állapodik meg) és a megbízást, valamint jogszabályban előírt esetekben - az okmányokat
visszaküldi.
Ha a GIRO-n keresztül teljesítendő fizetési
megbízáson megjelölt Bankszámlán nincs fedezet,
a Bank csak abban az esetben teljesíti a megbízást
a Bankszámla-tulajdonos más Bankszámlája
terhére, ha erre nézve a Bankszámla-tulajdonos
kifejezetten rendelkezik, vagy pedig jogszabály a
Bankszámla-tulajdonos rendelkezése nélkül is
előírja azt. VIBER-en keresztüli teljesítésre beadott,
de fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési
megbízásokat a Bank nem teljesíti.

3.3.2.Azonosító adatok hibája, hiánya vagy egyéb ok az elektronikus úton
továbbított fizetési megbízás, fizetési művelet esetében

3.3.3.

Ha a Bank a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által
elektronikus úton továbbított fizetési megbízás, fizetési művelet
teljesítését az azon szereplő, a terhelést vagy a jóváírást azonosító
adatok hibája, hiánya vagy egyéb ok miatt nem tudja elvégezni a
fizetési megbízás, fizetési művelet teljesítét visszautasítja.
Fedezet hiánya
(a)

Ha az Üzletfél megbízásában megjelölt Bankszámlán a
teljesítési napon nincs elegendő fedezet, a Bank a megbízást
visszautasítja
(amennyiben
a
Bankszámla-tulajdonossal
másként nem állapodik meg)

(b)

Ha a GIRO-n keresztül teljesítendő fizetési megbízáson
megjelölt Bankszámlán nincs fedezet, a Bank csak abban az
esetben teljesíti a megbízást a Bankszámla-tulajdonos más
Bankszámlája terhére, ha erre nézve a Bankszámla-tulajdonos
kifejezetten rendelkezik, vagy pedig jogszabály a Bankszámlatulajdonos rendelkezése nélkül is előírja azt. VIBER-en
keresztüli teljesítésre beadott, de fedezet hiánya miatt nem
teljesíthető fizetési megbízásokat a Bank nem teljesíti.

(c)

Ha a jelen Különös Üzletszabályzat rendelkezései alapján
sorbaállítás történik, a sorba állítás idejének elteltével a Bank a
megbízást visszautasítja.

Ha a jelen Különös Üzletszabályzat rendelkezései
alapján sorbaállítás történik, a sorba állítás
idejének elteltével a Bank a megbízást
tárgytalannak tekinti és az Üzletfélnek a megbízást
visszaküldi vagy a visszautasításról szóló értesítést
14

küld.

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:
a) Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) átutalási megbízást, az
Értéknapos átutalási megbízást, a rendszeres (állandó) átutalási
megbízást:
(i)Bankban személyesen, papíron nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott
levél útján értesít
(v)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
(d) Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) átutalási megbízást a
Bank részére MobilCIB csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank
nyomtatott levél útján vagy MobilCIB-en keresztül értesíti a fentiekről
az Üzletfelet

Nem volt ilyen rendelkezés

3.3.6.A Bank a, - 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:
(i) Bankban személyesen, papíron nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján
értesít eseti átutalási megbízás esetén az átvételt követő Banki napon, Értéknapos
átutalási megbízás, rendszer Átutalás esetén a terhelési napot követő Banki Napon;

(v)CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on
keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján eseti átutalási megbízás
esetén az átvételt követő Banki napon, Értéknapos átutalási megbízás, rendszer
Átutalás esetén a terhelési napot követő Banki Napon, vagy – eseti átutalási
megbízás visszautasítása esetén – CIB Internet Bankon, CIB Bank
mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on keresztül értesíti a fentiekről az Üzletfelet

(d) hatályon kívül helyezésre kerül

3.3.8.Az azonosító adatok hibája, hiánya vagy egyéb ok az elektronikus úton
továbbított fizetési megbízás, fizetési művelet visszautasításáról a visszautasítás
okának közlésével legkésőbb a fizetési megbízás átvételét, illetve a fizetési művelet
beérkezését követő munkanapon értesíti
a) belföldi forint fizetési forgalomban a fizetési megbízás, fizetési
művelet teljesítésének visszautasításával,
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b) egyéb fizetési megbízás, fizetési művelet esetén a fizetési
megbízás, fizetési művelet teljesítésének visszautasításával vagy
más módon

3.3.9.A Bank a jogszabály rendelkezésén vagy megállapodáson alapuló
ellenjegyzéssel ellátott, valamint csatolt okiratot tartalmazó papíralapú fizetési
megbízások teljesítésének visszautasítása esetén a fizetési megbízást és az
okiratot visszaküldi az Üzletfélnek.

3.4.Fizetési megbízások formája

3.4.Fizetési megbízások formája

3.4.1.Ellenkező Szerződéses rendelkezés hiányában, a Bank csak
azokat a fizetési megbízásokat köteles teljesíteni, amelyek
elektronikus banki rendszeren vagy Elektronikus alírópadon és a Bank
által rendszeresített formanyomtatványon,
illetve a PFNY-ben
meghatározott, valamint - 2010. december 31. napjáig - a 21/2006.
számú MNB rendeletben meghatározott formanyomtatványon
érkeznek a Bankba.

3.4.1.Ellenkező Szerződéses rendelkezés hiányában, a Bank csak azokat a fizetési
megbízásokat köteles teljesíteni, amelyek elektronikus banki rendszeren vagy
Elektronikus alírópadon a Bank által rendszeresített formanyomtatványon, illetve a
PFNY-ben meghatározott formanyomtatványon érkeznek a Bankba.

3.4.5.Az Üzletfél tárgynapi teljesítésre szóló megbízásait az alábbiak
szerint adhatja meg a Banknak:
nem volt ilyen pont

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

3.6.Fizetési Művelet jóváhagyása

3.4.5.Az Üzletfél tárgynapi teljesítésre szóló megbízásait az alábbiak szerint adhatja
meg a Banknak:
(j) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül

3.4.6.Az Üzletfél Értéknapos teljesítésre szóló megbízásait az alábbiak szerint
adhatja meg a Banknak:
(e) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül

3.6.Fizetési Művelet jóváhagyása
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3.6.1.Fizetési Művelet teljesítésére – a hatósági átutalás és az
átutalási végzés alapján végzett Átutalás kivételével – akkor kerülhet
sor, ha azt a Fizető Fél előzetesen (illetve a Szerződésben
meghatározott esetekben utólagosan) jóváhagyta. Az Üzletfél, mint
Fizető Fél a Fizetési Műveletet írásban (a fizetési megbízásnak vagy
egyéb jóváhagyást tartalmazó iratnak az aláírásával, Bankhoz történő
benyújtásával vagy Elektronikus aláírópad esetében a fizetési
megbízás
aláírópadon
megjelenített
adatai
helyességének
jóváhagyásával és a fizetési megbízás Elektronikus aláírópadon
történő kézzel létrehozott elektronikus aláírásával), Távközlési Eszköz
vagy elektronikus eszköz útján hagyja jóvá. Utóbbi esetben
jóváhagyásnak minősül minden olyan cselekmény vagy intézkedés,
amely az adott Távközlési Eszközrevagy elektronikus eszközre
vonatkozó szerződési feltételek (beleértve a felhasználási útmutatókat)
szerint a fizetési megbízás Bank felé történő végleges megadását
jelentik, függetlenül a cselekmény vagy intézkedés szerződési
feltételekben használt elnevezésétől.

3.6.1.Fizetési Művelet teljesítésére – a hatósági átutalás és az átutalási végzés
alapján végzett Átutalás kivételével – akkor kerülhet sor, ha azt a Fizető Fél
előzetesen (illetve jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben utólagosan)
jóváhagyta. Az Üzletfél, mint Fizető Fél a Fizetési Műveletet írásban (a fizetési
megbízásnak vagy egyéb jóváhagyást tartalmazó iratnak az aláírásával, Bankhoz
történő benyújtásával vagy Elektronikus aláírópad esetében a fizetési megbízás
aláírópadon megjelenített adatai helyességének jóváhagyásával és a fizetési
megbízás Elektronikus aláírópadon történő kézzel létrehozott elektronikus
aláírásával), Távközlési Eszköz vagy Távoli kommunikáció esetén az érzékeny
fizetési adatok megadása útján hagyja jóvá. Utóbbi esetben jóváhagyásnak minősül
minden olyan cselekmény vagy intézkedés, amely az adott Távközlési Eszközre,
Távoli kommunikációra vagy elektronikus eszközre vonatkozó szerződési feltételek
(beleértve a felhasználási útmutatókat) szerint a fizetési megbízás Bank felé történő
végleges megadását jelentik, függetlenül a cselekmény vagy intézkedés szerződési
feltételekben használt elnevezésétől.

3.6.2.Fizetési Művelet teljesítésére – a hatósági átutalási megbízás, az
átutalási végzés alapján végzett átutalás valamint készpénzbefizetés,
illetve készpénzkifizetés kivételével – akkor kerülhet sor, ha azt az
Üzletfél
előzetesen
jóváhagyta.
Készpénzbefizetés,
illetve
készpénzkifizetés esetén az Üzletfél jogosult a Fizetési Műveletet
utólagosan is jóváhagyni azzal. . Ez esetben utólagos jóváhagyásnak
minősül a pénztárbizonylat Üzletfél általialáírása vagy Elektronikus
aláírópad esetében a fizetési megbízás Elektronikus aláírópadon
megjelenített adatai helyességének jóváhagyása és a pénztárbizonylat
Elektronikus aláírópadon történő aláírása.

3.6.2.Fizetési Művelet teljesítésére – a hatósági átutalási megbízás, az átutalási
végzés
alapján
végzett
átutalás
valamint
készpénzbefizetés,
illetve
készpénzkifizetés kivételével – akkor kerülhet sor, ha azt az Üzletfél előzetesen
jóváhagyta. Készpénzbefizetés, illetve készpénzkifizetés esetén az Üzletfél jogosult
a Fizetési Műveletet utólagosan is jóváhagyni azzal. Ez esetben utólagos
jóváhagyásnak minősül a pénztárbizonylat Üzletfél általi aláírása vagy Elektronikus
aláírópad esetében a fizetési megbízás Elektronikus aláírópadon megjelenített
adatai helyességének jóváhagyása és a pénztárbizonylat Elektronikus aláírópadon
történő aláírása. A fizetési művelet teljesítésére vonatkozó jóváhagyás a
kedvezményezetten
vagy
fizetési-kezdeményezési
szolgáltatást
végző
pénzforgalmi szolgáltatón is megadható.

Előzetes jóváhagyásnak minősül:
Előzetes jóváhagyásnak minősül:
Átutalás esetén az Üzletfél által megbízás adása a Banknak az
alábbiak szerint:
papír alapú megbízás esetén a vonatkozó nyomtatványnak az
Aláírókartonon bejelentett aláírással megegyező módon történő

Átutalás esetén az Üzletfél által megbízás adása a Banknak az alábbiak szerint:
papír alapú megbízás esetén a vonatkozó nyomtatványnak az Aláírókartonon
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aláírásával;

bejelentett aláírással megegyező módon történő kézjeggyel történő aláírásával;

Elektronikus Szolgáltatásokon (kivéve SWIFT csatornán) keresztül
adott megbízás esetén az aláírással egyenértékű, azt helyettesítő
Aláírási
Kódszó, jelszógeneráló eszközzel generált
jelszó
megadásával vagy aláíró eszközök használatával (ebben az esetben
több (kötegelt) Átutalás teljesítésére vonatkozó megbízás együttesen
is jóváhagyható, azzal, hogy az együttes jóváhagyás Visszavonása
esetén a kapcsolódó jövőbeli Fizetési Műveletek sem minősülnek
jóváhagyottnak); és

Elektronikus Szolgáltatásokon (kivéve SWIFT csatornán) keresztül Elektronikus
aláírásával (ebben az esetben több (kötegelt) Átutalás teljesítésére vonatkozó
megbízás együttesen is jóváhagyható,; és

)c)csoportos Beszedés fizetési mód esetén felhatalmazás adása a
Banknak az Üzletfél által az Aláírókartonon bejelentett aláírással
megegyező módon történő aláírással vagy a CIB Internet alapú
Elektronikus Szolgáltatáson keresztül adott megbízás esetén Aláírási
Kódszónak vagy jelszógeneráló eszköz által generált jelszónak, a
használatával
vagy CIB24-en vagy a Magnifica Bankár
igénybevételével, a Magnifica Bankár hangrögzítővel ellátott telefonján
adott felhatalmazás esetén az azonosított Üzletfélnek a megbízásra
vonatkozó szóbeli, telefonon rögzített jóváhagyásával;
(d)határidős Beszedés és okmányos Beszedés fizetési mód esetén az
Üzletfél által megbízás adása a Banknak a vonatkozó nyomtatvány
Aláírókartonon bejelentett aláírással megegyező aláírásával; és
3.6.3.Az Üzletfél által kiállított felhatalmazó levél aláírása, illetve ennek
a Bank általi záradékolása a felhatalmazó levél alapján történő
Beszedés vonatkozásában a fizetési megbízás jóváhagyásának és
korrekciójáról történő lemondásnak minősül.

(vi) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül a megbízás Elektronikus
aláírása

(c) csoportos Beszedés fizetési mód esetén felhatalmazás adása a Banknak az
Üzletfél által az Aláírókartonon bejelentett aláírással megegyező módon történő
aláírással vagy a CIB Internetbankon keresztül adott megbízás esetén Elektronikus
aláírással vagy CIB24-en vagy a Magnifica Bankár igénybevételével, a Magnifica
Bankár hangrögzítővel ellátott telefonján adott felhatalmazás esetén az azonosított
Üzletfélnek a megbízásra vonatkozó szóbeli, telefonon rögzített jóváhagyásával;
(d)határidős Beszedés és okmányos Beszedés fizetési mód esetén az Üzletfél által
megbízás adása a Banknak a vonatkozó nyomtatvány Aláírókartonon bejelentett
aláírással megegyező kézjeggyel történő aláírásával; és
3.6.3.Az Üzletfél által kiállított felhatalmazó levél kézjeggyel történő aláírása, illetve
ennek a Bank általi záradékolása a felhatalmazó levél alapján történő Beszedés
vonatkozásában a fizetési megbízás jóváhagyásának és korrekciójáról történő
lemondásnak minősül.
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3.7.4.A Fizető Fél visszavonási/visszahívási joga korlátai

3.7.4.A Fizető Fél visszavonási/visszahívási joga korlátai

(a)Ha a fizetési megbízást az Üzletfél, mint Kedvezményezett
kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték (így például a
felhatalmazó
levélen
alapuló
Beszedés,
váltóbeszedés,
csekkbeszedés és a hatósági átutalás esetén) a fizetési megbízásnak
vagy a Fizetési Művelet teljesítése jóváhagyásának az Üzletfél, mint
Kedvezményezett részére való átadását követően a Fizető Fél a
fizetési megbízást nem vonhatja vissza (az Üzletfél hozzájárulása
nélkül). Ez utóbbi szabály alkalmazandó értelemszerűen fordítva is, ha
az Üzletfél a Fizető Fél (amely esetben tehát a Kedvezményezett
hozzájárulása nélkül nem vonhatja vissza a megbízást, miután annak
jóváhagyása a Kedvezményezettnek átadásra került). A Bank a
végrehajtott terhelés visszakönyvelését csak a Kedvezményezettől
és/vagy a fogadó banktól érkező jóváhagyás, visszaigazolás és a
visszavont megbízás esetén az ellenértékének a Bankhoz történő
visszaérkezése után teljesíti. A Bank minden tőle telhetőt megtesz
annak érdekében, hogy az Üzletfél visszahívási kérelmét sikeresen
teljesítse, de a sikeres teljesítésért a Bank felelősséget nem vállal,
tekintettel arra, hogy a visszahívási kérelem sikeres volta a Bankon
kívülálló olyan körülményeken múlik, amelyekre a Banknak ráhatása
nincsen.

(a)Ha a fizetési megbízást az Üzletfél, mint Kedvezményezett kezdeményezte, vagy
rajta keresztül kezdeményezték (így például a felhatalmazó levélen alapuló
Beszedés, váltóbeszedés, csekkbeszedés és a hatósági átutalás esetén) a fizetési
megbízásnak vagy a Fizetési Művelet teljesítése jóváhagyásának az Üzletfél, mint
Kedvezményezett részére való átadását követően a Fizető Fél a fizetési megbízást
nem vonhatja vissza (az Üzletfél hozzájárulása nélkül). Ez utóbbi szabály
alkalmazandó értelemszerűen fordítva is, ha az Üzletfél a Fizető Fél (amely esetben
tehát a Kedvezményezett hozzájárulása nélkül nem vonhatja vissza a megbízást,
miután annak jóváhagyása a Kedvezményezettnek átadásra került). A Bank a
végrehajtott terhelés visszakönyvelését csak a Kedvezményezettől és/vagy a
fogadó banktól érkező jóváhagyás, visszaigazolás és a visszavont megbízás esetén
az ellenértékének a Bankhoz történő visszaérkezése után teljesíti. Ha a fizetési
megbízást fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató
kezdeményezte a Fizetési Művelet fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző
pénzforgalmi szolgálató felé történő jóváhagyását követően a Fizető Fél a fizetési
megbízást nem vonhatja vissza. A Bank minden tőle telhetőt megtesz annak
érdekében, hogy az Üzletfél visszahívási kérelmét sikeresen teljesítse, de a sikeres
teljesítésért a Bank felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy a visszahívási
kérelem sikeres volta a Bankon kívülálló olyan körülményeken múlik, amelyekre a
Banknak ráhatása nincsen.

(b)Az Üzletfél a fizetési megbízások Visszavonására és/vagy
Visszahívására vonatkozó kérelmét a Banknak - szabad szövegezésű
levél, azaz nem formanyomtatvány kitöltésével - írásban Bankfiókban
vagy postai levél útján, illetve rögzített telefonhíváson (különösen:
CIB24 útján, Magnifica Bankár igénybevételével), továbbá forintban
vezetett Bankszámla terhére benyújtott forint devizanemre szóló eseti,
Értéknapos és rendszeres Átutalási és Átvezetési megbízás esetén a
visszavonás iránti kérelmet faxon kívüli Távközlési Eszközön
keresztül, különösen CIB Internet Bank, Business Terminál útján
jogosult megadni. VIBER-en keresztül teljesítendő fizetési megbízás
visszavonására irányuló kérelmet CIB24 útján nem lehet megadni.

(b)Az Üzletfél a fizetési megbízások Visszavonására és/vagy Visszahívására
vonatkozó kérelmét a Banknak - szabad szövegezésű levél, azaz nem
formanyomtatvány kitöltésével – írásban (kézjeggyel történő aláírással)
Bankfiókban vagy postai levél útján, illetve rögzített telefonhíváson (különösen:
CIB24 útján, Magnifica Bankár igénybevételével), továbbá forintban vezetett
Bankszámla terhére benyújtott forint devizanemre szóló eseti, Értéknapos és
rendszeres Átutalási és Átvezetési megbízás esetén a visszavonás iránti kérelmet
faxon kívüli Távközlési Eszközön, Távoli kommunikáción keresztül, különösen CIB
Internet Bank, Business Terminál útján jogosult megadni. VIBER-en keresztül
teljesítendő fizetési megbízás visszavonására irányuló kérelmet CIB24 útján nem
lehet megadni.
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3.8.Átváltásra vonatkozó szabályok

3.8.Átváltásra vonatkozó szabályok

3.8.7.EGT-n belüli fizetési forgalom esetén a Bank a Bankszámlatulajdonostól, mint Fizető Féltől amennyiben a terhelendő számla
devizaneme és a teljesítés devizanem megegyezik, kizárólag osztott
költségviselési rendelkezést (SHA) fogad el, amennyiben a
devizanemek eltérőek, tehát pénznemek közötti átváltás is szükséges,
akkor a Bank elfogadja a Fizető Felet terhelő kedvezményezetti
bankköltségekről (OUR) szóló rendelkezést a Bankszámlatulajdonostól. EGT-n belüli EUR forgalom esetén kizárólag osztott
költségviselési rendelkezés (SHA) fogadható el. A kedvezményezett
általi költségviselési mód (BEN) alkalmazására a vonatkozó Kondíciós
Listában meghatározott esetekben kerülhet sor. A Bank az SHA opciót
tekinti alap költségviselési módnak (default). Amennyiben a
Bankszámla-tulajdonostól kapott megbízás nem felel meg a jelen
pontban rögzítetteknek, akkor a Bank automatikusan, az Üzletfél külön
tájékoztatása és jóváhagyása nélkül a default költségviselési opcióval
teljesíti a megbízást.

3.8.7.EGT-n államokon belül végzett fizetési forgalom esetén a Bank a
Bankszámla-tulajdonostól, mint Fizető Féltől kizárólag osztott költségviselési
rendelkezést (SHA) fogad el. Egyéb fizetési megbízás esetén a Bank elfogadja a
Fizető Felet terhelő kedvezményezetti bankköltségekről (OUR) szóló rendelkezést a
Bankszámla-tulajdonostól.. A kedvezményezett általi költségviselési mód (BEN)
alkalmazására a vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott esetekben kerülhet
sor. A Bank az SHA opciót tekinti alap költségviselési módnak (default).
Amennyiben a Bankszámla-tulajdonostól kapott megbízás nem felel meg a jelen
pontban rögzítetteknek, akkor a Bank automatikusan, az Üzletfél külön
tájékoztatása és jóváhagyása nélkül a default költségviselési opcióval teljesíti a
megbízást.

3.10.Visszautalás és visszatérítés

3.10.Visszautalás és visszatérítés

3.10.2.A Bank az Üzletfél, mint a Fizető Fél terhelés napjától számított
ötvenhat napon belül benyújtott kérésére tíz Banki Napon belül
visszatéríti (vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja, tájékoztatva
az Üzletfelet az esetlegesen felmerülő jogvita peren kívüli elintézésére
rendelkezésre álló fórumokról) a Kedvezményezett által vagy rajta
keresztül kezdeményezett, és a Fizető Fél által jóváhagyott Fizetési
Művelet összegét, ha:

3.10.2.A Bank az Üzletfél, mint a Fizető Fél terhelés napjától számított ötvenhat
napon belül benyújtott kérésére tíz Banki Napon belül visszatéríti (vagy az igényt
indokolással ellátva elutasítja, tájékoztatva az Üzletfelet az esetlegesen felmerülő
jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról) az EGT állam
területén található Kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a
Fizető Fél által jóváhagyott Fizetési Művelet összegét, ha :

(a)a jóváhagyás időpontjában az Üzletfél a Fizetési Művelet összegét
nem ismerte; és
(b)a Fizetési Művelet összege meghaladta azt az összeget, amely az

(a)a jóváhagyás időpontjában az Üzletfél a Fizetési Művelet összegét nem ismerte;
és
(b) a Fizetési Művelet összege meghaladta azt az összeget, amely az Üzletfél
részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt.
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Üzletfél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt, feltéve
hogy a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye az
EGT területén található.

A fentiek bizonyítása tekintetében a bizonyítási kötelezettség az Üzletfelet terheli. A
visszatérítendő összeg megegyezik a teljesített fizetési művelet teljes összegével. A
Fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az
összeggel való megterhelés napja.

A fentiek bizonyítása tekintetében a bizonyítási
kötelezettség az Üzletfelet terheli.
3.10.4.Az Üzletfél nem jogosult a visszatérítésre, ha a Fizetési Művelet
jóváhagyását közvetlenül a Banknak adta meg és a Fizetési Műveletre
vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettségét a Szerződésben
meghatározott módon a Bank vagy a Kedvezményezett a fizetési
megbízás teljesítésének esedékességét megelőző 28 nappal
teljesítette.

3.10.4.Az Üzletfél nem jogosult a visszatérítésre, ha a Fizetési Művelet
jóváhagyását közvetlenül a Banknak adta meg és a jövőbeni Fizetési Műveletre
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a Szerződésben meghatározott módon a
Bank vagy a Kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét
megelőző 28 nappal a Fizető fél rendelkezésére bocsátotta vagy számára
elérhetővé tette. .

3.10.5.Amennyiben az Üzletfél él visszatérítési jogával, és a tőle
beszedett összeg vonatkozásában visszatérítési igényt kíván
előterjeszteni a Bankban, akkor az alábbi dokumentumokat kell az
Üzletfélnek írásban benyújtott visszatérítési igényéhez mellékelnie:

3.10.5.Amennyiben az Üzletfél él visszatérítési jogával, és a tőle beszedett összeg
vonatkozásában visszatérítési igényt kíván előterjeszteni a Bankban, akkor az
alábbi dokumentumokat kell az Üzletfélnek írásban benyújtott visszatérítési
igényéhez mellékelnie:

A Bank által az Üzletfél rendelkezésére bocsátott és az Üzletfél által
megfelelően kitöltött és aláírt igénylőlap

A Bank által az Üzletfél rendelkezésére bocsátott és az Üzletfél által megfelelően
kitöltött és kézjeggyel történő aláírással aláírt igénylőlap

Fizetési Műveletek helyesbítése

Fizetési Műveletek helyesbítése

Felelősség a Fizetési Művelet hibás vagy késedelmes teljesítéséért

Felelősség a Fizetési Művelet hibás vagy késedelmes teljesítéséért

4.1.2.Bankszámlához kötődő készpénzfizetési módok különösen

4.1.3.Fizetési számla nélküli fizetési mód:

(d)

Készpénzátutalási
megbízás
szolgáltatón keresztül

(e)

kifizetési

utalvány

pénzforgalmi

pénzforgalmi

(f)

Készpénzátutalás

(g)

kifizetési utalvány pénzforgalmi szolgáltatón keresztül

szolgáltatón
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keresztül

4.2.Átutalás

4.2.Átutalás

4.2.1Az Átutalás általános szabályai

4.2.1.Az Átutalás általános szabályai

Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) a
Bankszámla-tulajdonos mint Fizető Fél megbízza a Bankot, hogy
Bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon
el) a Kedvezményezett bankszámlája javára. Az átutalási megbízást
az Üzletfél, mint fizető fél a Bankhoz, mint a számláját vezető
pénzforgalmi szolgáltatóhoz nyújtja be. Amennyiben az Üzletfél forint
devizanemű rendszeres (állandó) átutalási megbízást kíván a Bankba
benyújtani, akkor azt az Üzletfél írásban, CIB Internet Bankon és
CIB24-en, Magnifica Bankár igénybevételével, a Magnifica Bankár
hangrögzítővel ellátott telefonján keresztül adhatja meg és vonhatja
vissza. Amennyiben az Üzletfél forinttól eltérő más devizanemű
állandó átutalási megbízást kíván a Bankba benyújtani, akkor azt az
Üzletfél kizárólag írásban adhatja meg és kizárólag írásban vonhatja
vissza a Bank bármely Bankfiókjában

Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) a Bankszámlatulajdonos mint Fizető Fél megbízza a Bankot, hogy Bankszámlája terhére
meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a Kedvezményezett bankszámlája
javára. Az átutalási megbízást az Üzletfél, mint fizető fél a Bankhoz, mint a
számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül vagy fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül nyújtja be. Amennyiben az Üzletfél forint
devizanemű rendszeres (állandó) átutalási megbízást kíván a Bankba benyújtani,
akkor azt az Üzletfél írásban, CIB Internet Bankon és CIB24-en, Magnifica Bankár
igénybevételével, a Magnifica Bankár hangrögzítővel ellátott telefonján keresztül
adhatja meg és vonhatja vissza. Amennyiben az Üzletfél forinttól eltérő más
devizanemű állandó átutalási megbízást kíván a Bankba benyújtani, akkor azt az
Üzletfél kizárólag írásban adhatja meg és kizárólag írásban vonhatja vissza a Bank
bármely Bankfiókjában

4.2.2.A normál elszámolásra
vonatkozó főbb szabályok

Elszámolásra

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

(a)A normál, nem Napközbeni Elszámolás során a Bank biztosítja,
hogy a Fizetési Művelet összege a Kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás átvételét
követő Banki Nap végéig jóváírásra kerüljön.

(a)Átutalás átvételére és teljesítésére vonatkozó határidőet a Banki Órarend
tartalmazza.

és

a

Napközbeni

(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

(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
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belül jóváírásra kerüljön, ha:

követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha:

(i)a fizetési megbízás a jelen Különös Üzletszabályzat által
meghatározott Átutalás teljesítésére szól, ide nem értve a hatósági
átutalást és az átutalási végzés alapján történő Átutalást;

(i)a fizetési megbízás a jelen Különös Üzletszabályzat által meghatározott Átutalás
teljesítésére szól, ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján
történő Átutalást;

(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

(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, CIB Házibank, SWIFT csatorna igénybevétele vagy CIB24 útján);
és

(iii) a Fizető Fél Üzletfél bankja a fizetési megbízást elszámoló belföldi
fizetési rendszer (azaz a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.) közvetlen
tagja.

(iii)a Fizető Fél Üzletfél bankja a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési
rendszer (azaz a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.) közvetlen tagja
(iv)és konverziót nem igényel az Átutalás teljesítése.

4.2.5.Deviza és Nemzetközi Forint Átutalás

4.2.5.Deviza és külföldre történő Forint Átutalás

(a)A Bank a deviza- és nemzetközi forint fizetésekkel kapcsolatos
feladatai ellátása során kizárólag Üzletfeleivel és az adott ügyletbe
bevont pénzforgalmi szolgáltatókkal tart kapcsolatot.

(a)A Bank a deviza- és külföldre történő forint fizetésekkel kapcsolatos feladatai
ellátása során kizárólag Üzletfeleivel és az adott ügyletbe bevont pénzforgalmi
szolgáltatókkal tart kapcsolatot.

(b)A Bank fenntartja magának a jogot, hogy minden deviza-, és
nemzetközi forint fizetési ügylet során levelező bankjai közül az általa
megfelelőnek ítélt pénzforgalmi szolgáltatókat (banki partnereket)
választhassa ki. Deviza Átutalás esetén a Bank a fedezethiányos
megbízásra részfizetést nem teljesít. Amennyiben egy kimenő deviza
Átutalás összege visszautalásra kerül, a Bank a visszautalásra került
összeget azon a Bankszámlán írja jóvá, amelyet a visszautalásra
vonatkozó fizetési megbízásban kedvezményezetti számlaként jelöltek
meg,b ennek hiányában pedig azon a Bankszámlán írja jóvá, amely a
visszautalással
érintett
fizetési
megbízásban
terhelendő
Bankszámlaként volt megjelölve.

(b)A Bank fenntartja magának a jogot, hogy minden deviza-, és külföldre történő
forint fizetési ügylet során levelező bankjai közül az általa megfelelőnek ítélt
pénzforgalmi szolgáltatókat (banki partnereket) választhassa ki. Deviza Átutalás
esetén a Bank a fedezethiányos megbízásra részfizetést nem teljesít. Amennyiben
egy kimenő deviza Átutalás összege visszautalásra kerül, a Bank a visszautalásra
került összeget azon a Bankszámlán írja jóvá, amelyet a visszautalásra vonatkozó
fizetési megbízásban kedvezményezetti számlaként jelöltek meg ,b ennek
hiányában pedig azon a Bankszámlán írja jóvá, amely a visszautalással érintett
fizetési megbízásban terhelendő Bankszámlaként volt megjelölve.

(c)A jelen szakasz (Deviza és Nemzetközi Forint Átutalás) által
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meghatározott fizetési módra nem irányadóak
Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.

a

Napközbeni

4.2.10.Okmány kiállítása mellett történő átutalási megbízás
(h)

Az Üzletfél okmány kiállítása mellett történő
átutalási megbízás teljesítésével jogosult megbízni
a Bankot. Megbízás benyújtása esetén a
megbízással érintett összeg – amennyiben az
rendelkezésre áll az Üzletfél megbízással érintett
Bankszámláján -– az Üzletfél szabad rendelkezése
alól kikerül. A Bank az Üzletfél rendelkezése
szerinti tartalommal okmányt állít ki és bocsát az
Üzletfél vagy az Üzletfél által meghatározott
harmadik személy rendelkezésére. Az okmány
kibocsátásával igazolja a Bank, hogy az
okmányhoz
kapcsolódó
átutalási
megbízás
teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.
Az
okmány
bemutatása
ellenében
azon
pénzforgalmi szolgáltató, amely fizetési helyként
van az okmányon feltüntetve, az okmányon
szereplő összeg vonatkozásában kifizetést teljesít
az okmány Kedvezményezettjének vagy annak
forgatásának megszakítatlan láncolatával igazolt
birtokosának. Az okmány ellenében történő
kifizetéssel az okmány érvényét veszíti.

(i)

Okmány kiállítása mellett történő átutalási
megbízás benyújtására kizárólag forinttól (HUF-tól)
eltérő, Bank által jegyzett devizanemben, papír
alapú
megbízás
megadása
útján,
illetve

(c)A jelen szakasz (Deviza és Külföldre történő Forint Átutalás) által meghatározott
fizetési módra nem irányadóak a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó
rendelkezések.

Hatályon kívül helyezésre került.
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Elektronikus Szolgáltatás útján van lehetőség.
(j)

Az okmány érvényességi ideje annak Bank általi
kibocsátásától számított 6 (hat) hónap (lejárati idő).
Amennyiben az okmány alapján nem történik
kifizetés a kiállításától számított 6 (hat) hónapon
belül, úgy a Bank a megbízással érintett elkülönített
összeg felett biztosítja az Üzletfél szabad
rendelkezését és az okmány érvényét veszti.

(k)

A Bank az elkülönítés időtartamára vonatkozóan az
elkülönített összeg után kamatot nem fizet. Az
elkülönítés
időtartama
alatt
esetlegesen
bekövetkezett árfolyamveszteségért a Bank kizárja
a felelősségét.

(l)

Az Üzletfél jogosult a megbízás teljesítését
Bankfiókban, erre vonatkozó írásbeli nyilatkozattal
visszavonni (letiltani) az okmány érvényességi
idején belül - akár az okmány Bank részére történő
visszaadásával, akár az okmány hiányában is figyelemmel
a
Banki
Órarendben
meghatározottakra. Ebben az esetben a Bank az
elkülönített összeg felett biztosítja az Üzletfél
szabad rendelkezését és az okmány érvényét
veszíti, amennyiben azon pénzforgalmi szolgáltató,
amely fizetési helyként az okmány fel van tüntetve,
a megbízás visszavonásának tudomásulvételét a
Bank részére visszaigazolja.

(m) Az okmány kiállítása mellett történő átutalási
megbízásra nem vonatkoznak a PFNY beszedésre
vonatkozó szabályai, valamint a Napközbeni
Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.
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4.3.7.Csoportos Beszedés

4.3.7.Csoportos Beszedés

(j)A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a csoportos
beszedési megbízás teljesítéséből rá háruló feladatokat az Átvételi
Időpont szerint, legkésőbb az átvételt követő Banki Napon teljesíti.

(j)A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a csoportos beszedési megbízás
teljesítéséből rá háruló feladatokat legkésőbb Átvételi Időpontot követő Banki
Napon teljesíti.

(k)A Fizető Fél Üzletfél a terhelési napot megelőző Banki Nap végéig a
csoportos beszedési megbízás teljesítését letilthatja a Banknál. A
beszedési megbízást részösszegre nem lehet letiltani. A Bank a
letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A letiltás a
felhatalmazást nem érinti.

(k)A Fizető Fél Üzletfél a terhelési napot megelőző Banki Nap végéig a csoportos
beszedés teljesítését letilthatja a Banknál. A beszedést részösszegre nem lehet
letiltani. A Bank a letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A letiltás a
felhatalmazást nem érinti.

(l) A csoportos beszedési megbízás teljesítéséről, valamint a nem
teljesítésről és annak okáról a Bank a Kedvezményezett fizetési
számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót értesíti. Az értesítéseket és
a teljesített megbízások adatait a Kedvezményezett fizetési számláját
vezető pénzforgalmi szolgáltató a Kedvezményezettel kötött
keretszerződésben
meghatározott
módon
továbbítja
a
Kedvezményezett részére.
(p) A csoportos beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó
felhatalmazás megszüntetését a Bankszámla-tulajdonos kérheti a
„Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére”
nyomtatvány kitöltésével írásban vagy a Bank által meghatározott más
módon.

(l) A csoportos beszedés teljesítéséről, valamint a nem teljesítésről és annak okáról
a Bank a Kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót
értesíti. Az értesítéseket és a teljesített megbízások adatait a Kedvezményezett
fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a Kedvezményezettel kötött
keretszerződésben meghatározott módon továbbítja a Kedvezményezett részére.

(p)A csoportos beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazás
megszüntetését a Bankszámla-tulajdonos kérheti a „Felhatalmazás csoportos
beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatvány kitöltésével írásban, Elektronikus
szolgáltatáson, CIB24-en keresztül.

4.3.8.Határidős beszedés

4.3.8.Határidős beszedés

(f)Kifogásolás esetén a kincstár a kifogásolásban foglaltak szerint jár
el, a kifogásolás indokoltságát, illetve jogosságát nem vizsgálja.

(f)Kifogásolás esetén a kincstár a kifogásolásban foglaltak szerint jár el, a
kifogásolás indokoltságát, és jogosságát nem vizsgálja

4.5.Fizetési
különösen:

számlához

kötődő

készpénzfizetési

módok

4.5.Fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen:
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A

jelen

0

szakaszban

meghatározott

fizetési

módokra

nem

A jelen 0 szakaszban meghatározott fizetési módokra nem vonatkoznak a

vonatkoznak a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.

Napközbeni Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.

4.5.1.Készpénzbefizetés fizetési számlára

4.5.1.Készpénzbefizetés fizetési számlára

a)Bankszámlára készpénzbefizetést a Bank, valamint - a pénzforgalmi
szolgáltatók egymás közötti megállapodása alapján - más
pénzforgalmi szolgáltató fogadhat el.

a)Bankszámlára készpénzbefizetést
pénzforgalmi szolgáltatók egymás
pénzforgalmi szolgáltató fogadhat el.

többek között a Bank, valamint
közötti megállapodása alapján -

- a
más
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4.5.2.Készpénzkifizetés Bankszámláról

4.5.2.Készpénzkifizetés Bankszámláról

(c)A postai úton történő kifizetés során a kifizetési utalványon feladott
pénzösszeg kézbesítésére és kifizetésére a postai szolgáltatások
ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.)
Kormányrendeletnek a könyvelt postai küldeményekre vonatkozó
szabályai megfelelően irányadóak. A kifizetési utalvány megbízás
Visszavonására az Üzletfél oly módon jogosult, hogy a teljes köteget
visszavonja, az egyes, a kötegben szereplő megbízások külön
Visszavonására nincs lehetőség.

(c)A postai úton történő kifizetés során a kifizetési utalványon feladott pénzösszeg
kézbesítésére és kifizetésére a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi
követelményeiről szóló 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendeletnek a könyvelt postai
küldeményekre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak. A kifizetési utalvány
megbízás Visszavonására az Üzletfél oly módon jogosult, hogy a teljes köteget
visszavonja, az egyes, a kötegben szereplő megbízások külön Visszavonására
nincs lehetőség.

5.7.Pénzforgalmi bankszámla

5.7.Pénzforgalmi bankszámla

5.7.2.A pénzforgalmi bankszámla megnyitásához a magánszemélyek
jelen általános szerződési feltételek 1.1.3. pontjában meghatározottak
mellett az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt
nyilvántartásba vételről szóló okirat másolati példányának a Bank
részére történő átadása szükséges.

5.7.2.A pénzforgalmi bankszámla megnyitásához a magánszemélyek jelen
általános szerződési feltételek 1.1.3. pontjában meghatározottak mellett a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételről szóló okirat másolati
példányának a Bank részére történő átadása szükséges.

7.EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA vonatkozó rendelkezések

7.EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA vonatkozó rendelkezések

7.1.1.A jelen Különös Üzletszabályzat 2. pontjában hivatkozott, egyes
konkrét Bankszámla-típusok az egyéni vállalkozó Üzletfelek számára
nem vehetők igénybe. Az Üzletfelek az általuk igénybe vehető
Bankszámla-típusokról a jelen rendelkezésekből, a Kondíciós
Listákból és a Keretszerződésből tájékozódhatnak.

7.1.1A jelen Különös Üzletszabályzat 2. pontjában hivatkozott, egyes konkrét
Bankszámla-típusok az egyéni vállalkozó Üzletfelek számára nem vehetők igénybe.
Az Üzletfelek az általuk igénybe vehető Bankszámla-típusokról a jelen
rendelkezésekből, a Kondíciós Listákból tájékozódhatnak.

7.3.1.Az
Üzletfél
vezetője
bejelentési
illetve
rendelkezési
jogosultságának gyakorlásához szükséges az Üzletfél vezetője
kinevezésének vagy megválasztásának, valamint aláírásának hitelt
érdemlő módon (pl.: illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési
vagy változásbejegyezési kérelem és aláírási címpéldány) történő
igazolása. A Bank nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb

Hatályon kívül helyezésre került
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történő elutasítása esetén a Bankszámlatulajdonos Üzletfélnél
bekövetkező károkért. Ha vitatott a bejelentő jogosultsága a szervezet
képviseletére, a Bank a bejelentés szempontjából a szervezet
képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentőt mindaddig, amíg a
szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet
képviseletére jogosult.

7.3.2.A Bankszámlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az általa
használt céges pecsét a Bankkal való kapcsolatban a cég nevének
feltüntetésére szolgál, továbbá tudomásul veszi, hogy a Bank a pecsét
meglétét, formáját vagy tartalmát akkor vizsgálja, ha azt az Üzletfél az
adott aláírási kombinációhoz előzetesen a Banknak bejelentette, a
Bank azonban ebben az esetben sem vizsgálja a pecsét színét és
nagyságát. A Bank a fizetési megbízást az ok megjelölésével teljesítés
nélkül akkor is visszaküldi, vagy választása szerint telefonon vagy
telefaxon megerősítteti, ha a fizetési megbízáson a bélyegző kartonon
bejelentettől eltérő pecsét szerepel vagy ha azon az adott aláírási
kombinációhoz előzetesen bejelentettől eltérő pecsét szerepel.

7.3.1.A Bankszámlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az általa használt pecsét a
Bankkal való kapcsolatban a nevének feltüntetésére szolgál, továbbá tudomásul
veszi, hogy a Bank a pecsét meglétét, formáját vagy tartalmát akkor vizsgálja, ha
azt az Üzletfél az adott aláírási kombinációhoz előzetesen a Banknak bejelentette,
a Bank azonban ebben az esetben sem vizsgálja a pecsét színét és nagyságát. A
Bank a fizetési megbízást az ok megjelölésével teljesítés nélkül akkor is visszaküldi,
vagy választása szerint telefonon vagy telefaxon megerősítteti, ha a fizetési
megbízáson a bélyegző kartonon bejelentettől eltérő pecsét szerepel vagy ha azon
az adott aláírási kombinációhoz előzetesen bejelentettől eltérő pecsét szerepel.

Ha az Üzletfél Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult vezetője
megbízatását visszavonják, vagy az más okból megszűnik, az általa
bejelentett aláíró(k) Bankszámla feletti rendelkezését a Bank
mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új, szabályszerűen bejelentett
vezető másként nem rendelkezik.

Hatályon kívül helyezésre került

7.4.Tájékoztatás

7.4.Tájékoztatás
Hatályon kívül helyezésre került

7.4.2.A jelen Különös Üzletszabályzat 1.6.2 és 1.6.6. pontja a
bankszámlakivonat havonkénti egy alkalommal papíron történő díj-,
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség mentes átadására
vonatkozóan nem alkalmazandó.
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Módosítás oka: Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére 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 PSD2
irányelv* magyar jogszabályokba történő átültetése, így a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény 2018. január 13-án
hatályba lépő módosítása, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló Magyar Nemzeti Bank elnökének MNB rendelet tervezete
* az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről



a MobilCIB szolgáltatás megszűnése, melyről az üzletfeleket a Bank már értesítette

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: 2017.12.13.
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