Hirdetmény
A Fogyasztók részére szóló
Private Banking és Prémium ügyfelekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank Fogyasztók részére szóló Private Banking és
Prémium ügyfelekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata 2019. február 1. napjától az alábbi
ponttal egészül ki.
6.10.

Megbízás állandó átvezetési-, átutalási és befektetési jegy forgalmazási ügyletekre

A Bank az Üzletfél részére az Üzletfél által adott megbízás alapján az Üzletfél által megadott
megbízásban megjelölt fizetési számla terhére a megbízásban megjelölt rendszerességgel
átvezetést/átutalást teljesít annak Üzletfél általi visszavonásáig. Amennyiben az
átvezetési/átutalási tranzakcióhoz nem áll rendelkezésre az Üzletfél által megadott terhelendő
fizetési számlán a tranzakció végrehajtásához elegendő fedezet, a Bank az Üzletfél
rendelkezése alapján az alábbi módon biztosítja a szükséges fedezetet:
i)

Az Üzletfél által megadott a Banknál vezetett bankszámlájáról indított, egyszeri
átvezetési/átutalási megbízás megadásával,

ii)

A Bank az Üzletfél által megjelölt befektetési számlán nyilvántartott, az
átvezetendő/átutalandó összeg devizanemének megfelelő denominációjú befektetési
jegyet visszaváltja olyan darabszámban, amelynek a visszaváltását követően az
Üzletfél számláján jóváírt, a Bankot megillető díjak, jutalékok, illetve a visszaváltás
kapcsán esetlegesen keletkező adófizetési kötelezettség levonása utáni összeg
megegyezik a megbízás összegével. Amennyiben az Üzletfél számláján nem áll
rendelkezésre az előző mondat szerint meghatározott darabszámú befektetési jegy,
akkor a Bank a visszaváltási megbízást nem teljesíti.

iii)

Az Üzletfél és a Bank által egyedileg, előzetesen meghatározott módon.

Amennyiben az i-iii) pontban megnevezett megbízásokkal sem lehetséges biztosítani az
állandó átvezetési-, átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges fedezetet, valamint a
megbízás díjának a fedezetét, a Bank a megbízást mint fedezetlent nem teljesíti.
Az Üzletfél a megbízás megadása során nyilatkozik arról is, hogy milyen esetben kér
megerősítő hívást a tranzakciók végrehajtásához.
6.10.1. Amennyiben az Üzletfél Private Banking Szolgáltatásra a továbbiakban nem jogosult vagy a
megbízással érintett banki terméket a továbbiakban nem veszi igénybe, a 6.10. pontban rögzített
megbízásai megszűnnek.
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