HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Biztosítékokra Vonatkozó Különös Üzletszabályzata az Üzletfelek számára az alábbiak szerint módosul 2017. szeptember 21.
napjától:

Jelenleg hatályos rendelkezések
3.2.Az Üzletfél a biztosítási szerződést – amíg a vagyontárgyak a Bankkal
szembeni Tartozásának Biztosítékául szolgálnak, illetve – életbiztosítás
esetén – amíg a biztosított Tartozás fennáll – a Bank hozzájárulása nélkül
nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg (a biztosítási összeg felemelése
kivételével). Az Üzletfél köteles a biztosítási díjat megfizetni, és mindazt
teljesíteni, ami a biztosítási szerződés szerint a biztosítás fennmaradásának
feltétele.

2017. szeptember 21. napjától hatályos rendelkezések
3.2. Az Üzletfél a biztosítási szerződést – amíg a vagyontárgyak a Bankkal
szembeni Tartozásának Biztosítékául szolgálnak, illetve – életbiztosítás
esetén – amíg a biztosított Tartozás fennáll – a Bank hozzájárulása
nélkül nem módosíthatja az alábbi tárgyakban:
- biztosítási események tekintetében, úgy hogy a módosítást
követően a biztosítás nem minden kár esetére térít,
- a biztosítási összeg tekintetében, úgy hogy a módosítást követően
a biztosítás nem teljes értékben térít,
-a

Bank engedményezetti/jogosulti/kedvezményezetti pozicióját
érintve,
azt
törölni
vagy
más
engedményezettet/jogosultat/kedvezményezettet meghatározni

- a Bank mint engedményezett/jogosult/kedvezményezett részére
kifizetendő minimum kártértítési összeg növelése
Üzletfél a biztosítási szerződést – amíg a vagyontárgyak a Bankkal
szembeni Tartozásának Biztosítékául szolgálnak, illetve – életbiztosítás
esetén – amíg a biztosított Tartozás fennáll – a Bank hozzájárulása nélkül
nem szüntetheti meg,ha nem köt egy legalább ugyanolyan feltételekkel
rendelkező biztosítást. Az Üzletfél köteles a biztosítási díjat megfizetni, és
mindazt teljesíteni, ami a biztosítási szerződés szerint a biztosítás
fennmaradásának feltétele.
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5.2. A Biztosítékok értékének és érvényesíthetőségének ellenőrzéséhez
szükséges dokumentumokat (különösen, de nem kizárólagosan: értékbecslés,
vagy annak felülvizsgálata) évente, vagy a vonatkozó jogszabályban, illetve a
Bank által ésszerűen meghatározott időpontban a Bank szerzi be, kivéve, ha a
Bank arról értesíti az Üzletfelet, hogy ezen dokumentumok beszerzése az ő
feladata. Ebben az esetben az Üzletfél az értesítésben meghatározott módon
és határidőben köteles a Bank által kért dokumentumokat beszerezni és a
Bank rendelkezésére bocsátani. A dokumentumok beszerzésének költsége az
Üzletfelet terheli. A Bank jogosult az értékbecslés elvégzéséhez szükséges,
az értékbecsléssel érintett vagyontárgyra vonatkozó adatokat az
értékbecslőnek átadni.

5.2. A Biztosítékok értékének és érvényesíthetőségének ellenőrzéséhez
szükséges dokumentumokat (különösen, de nem kizárólagosan:
értékbecslés, vagy annak felülvizsgálata) évente, vagy a vonatkozó
jogszabályban, illetve a Bank által ésszerűen meghatározott időpontban a
Bank szerzi be, kivéve, ha a Bank arról értesíti az Üzletfelet, hogy ezen
dokumentumok beszerzése az ő feladata. Ebben az esetben az Üzletfél az
értesítésben meghatározott módon és határidőben köteles a Bank által kért
dokumentumokat beszerezni és a Bank rendelkezésére bocsátani. A
dokumentumok beszerzésének költsége – amennyiben az az Üzletfél
érdekkörében merül fel -, az Üzletfelet terheli. A Bank jogosult az
értékbecslés elvégzéséhez szükséges, az értékbecsléssel érintett
vagyontárgyra vonatkozó adatokat az értékbecslőnek átadni.

6.2. Amennyiben bármely, a Bank javára történő biztosíték alapításával és
ellenőrzésével összefüggésben a Banknak a biztosítékot nyújtó fél vagy más
személy felé fizetési kötelezettsége keletkezik (különösen, de nem kizárólag a
földhivatali szolgáltatási díj, cégbírósági bejegyzés díja, MOKK és HBNy
bejegyzés, lekérdezés díja; a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt. vagy az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalási díja, ingatlan
értékbecslés illetve felülvizsgálat díja), az Üzletfél köteles a Bank által
igazoltan megfizetett ezen összeget a Bank írásbeli értesítése alapján 3
(három) Banki munkanapon belül a Banknak megfizetni, a Bank jogosult ezen
összegekkel az Üzletfél Banknál vezetett bármely számláját megterhelni. Az
Üzletfél ezen költségeket, kiadásokat olyan devizanemben köteles
megtéríteni, amilyenben azok a Bank oldalán felmerültek.

6.2. Amennyiben bármely, a Bank javára történő biztosíték alapításával és
– a fogyasztónak minősülő Üzletfél esetében - az Üzletfél érdekkörében
felmerülő ellenőrzésével összefüggésben a Banknak a biztosítékot nyújtó
fél vagy más személy felé fizetési kötelezettsége keletkezik (különösen, de
nem kizárólag a földhivatali szolgáltatási díj, cégbírósági bejegyzés díja,
MOKK és HBNy bejegyzés, lekérdezés díja; a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt.
vagy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalási díja,
ingatlan értékbecslés illetve felülvizsgálat díja), az Üzletfél köteles a Bank
által igazoltan megfizetett ezen összeget a Bank írásbeli értesítése alapján
3 (három) Banki munkanapon belül a Banknak megfizetni, a Bank jogosult
ezen összegekkel az Üzletfél Banknál vezetett bármely számláját
megterhelni. Az Üzletfél ezen költségeket, kiadásokat olyan devizanemben
köteles megtéríteni, amilyenben azok a Bank oldalán felmerültek.

7.2.1.

7.2.1.

f)

f)

(ix) a Biztosítékot Nyújtó és az esetleges Haszonélvező a zálogtárgyat
életvitelszerűen kizárólag saját maga, illetve családja (házastársa, gyermekei)
használja és kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésből eredő Tartozás

(ix) a Biztosítékot Nyújtó és az esetleges Haszonélvező a zálogtárgyat
életvitelszerűen kizárólag saját maga, illetve hozzátartozója használja és
kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésből eredő Tartozás
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megfizetéséig a zálogtárgyba az azt jelenleg használó személyeken kívül
életvitelszerű tartózkodásra mást nem fogad be;

megfizetéséig a zálogtárgyba az azt jelenleg használó személyeken kívül
életvitelszerű tartózkodásra mást nem fogad be;

Változás oka:
az MNB 38980-2/2017 számú megkeresésének való megfelelés, mely alapján tisztességtelen rendelkezések módosításra kerültek.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a módosítás hatályba lépésig nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a
módosítás az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.

CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017.09.20.
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