Hirdetmény
fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatának alábbi pontjai
2018. július 1. napjától a lentiek szerint módosulnak.
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, kivéve, ha jelen
Üzletszabályzat másképp nem rendelkezik. A Bank a személyes ügyintézés során
személyazonosságot igazoló okmányok bemutatását igényli és előzetes jóváhagyás
esetén aláírásvizsgálatot végez.

3.3.3.

Fedezet hiánya
(a)

Ha az Üzletfél megbízásában megjelölt Bankszámlán a teljesítési napon nincs
elegendő fedezet, a Bank a megbízást visszautasítja (amennyiben a Bankszámlatulajdonossal másként nem állapodik meg).
Kivételt képez:
Egyéni vállalkozónak nem minősülő Üzletfél esetén:
az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban papír alapon, Magnifica bankárnál,
Elektronikus aláírópadon, CIB24, CIB Internet Bank csatornán megadott eseti,
értéknapos, állandó átutalási/átvezetési megbízásai, valamint deviza számláról
magyarországi GIRO számlaszámmal rendelkező üzletfél javára HUF
devizanemben megadott megbízásai, amelyeket fedezethiány esetén a Bank a
terhelési munkanapon 16:30-ig (munkanapnak minősülő szombati napon 13 óráig)
sorbaállít. Ezen határidőt követően az így sorbaállított fedezethiányos fizetési
megbízást a Bank visszautasítja.

A bankon belüli eseti forint megbízások esetében a befogadás napján 16.30-ig
benyújtott, fedezetlen megbízásokat a Bank 16.30-ig állítja sorba, a 16.30 és éjfél
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között benyújtott megbízásokat a Bank a következő Banki Nap 16.30-ig állítja
sorba.
Egyéni vállalkozónak minősülő Üzletfél esetén:
az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban papír alapon, Elektronikus
aláírópadon, CIB24, Business Terminálon és Payment Factory és CIB Internet
Bank csatornán megadott eseti, értéknapos, állandó átutalási/átvezetési
megbízásai, valamint deviza számláról magyarországi GIRO számlaszámmal
rendelkező üzletfél javára HUF devizanemben megadott megbízásai, amelyeket
fedezethiány esetén a Bank a terhelési munkanapon 16:30-ig (munkanapnak
minősülő szombati napon 13 óráig) sorbaállít. Ezen határidőt követően az így
sorbaállított fedezethiányos fizetési megbízást a Bank visszautasítja.

A bankon belüli eseti forint megbízások esetében a befogadás napján 16.30-ig
benyújtott, fedezetlen megbízásokat a Bank 16.30-ig állítja sorba, a 16.30 és éjfél
között benyújtott megbízásokat a Bank a következő Banki Nap 16.30-ig állítja
sorba.

4.3.7.

7.7.

(b)

Ha a GIRO-n keresztül teljesítendő fizetési megbízáson megjelölt Bankszámlán
nincs fedezet, a Bank csak abban az esetben teljesíti a megbízást a Bankszámlatulajdonos más Bankszámlája terhére, ha erre nézve a Bankszámla-tulajdonos
kifejezetten rendelkezik, vagy pedig jogszabály a Bankszámla-tulajdonos
rendelkezése nélkül is előírja azt.

(c)

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

(m) A Bank a nem teljesült csoportos beszedésről legkésőbb a Bankszámlakivonat
útján tájékoztatja a Fizető Fél Üzletfelet.
Fedezet hiánya
Az Üzletfél az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban megadott, 3.3.3. pontban

részletezett átutalási megbízásai esetében, ha az Üzletfél megbízásában megjelölt
Bankszámlán a teljesítési napon nincs elegendő fedezet a Bank a 3.3.3. pont szerint
jár el. Minden más esetben a Bank a megbízást nem tekinti automatikusan
tárgytalannak és nem küldi vissza a megbízást, hanem az Üzletfél kockázatára
függőben tartja mindaddig, amíg a számlán a megbízás teljesítéséhez elegendő
fedezet áll rendelkezésre, de legfeljebb az átvételt követő naptól számított 30 napig.

CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2018. június 26.
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