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.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata az alábbiak szerint változik 2016. június 30.
napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2016. június 30. napjától hatályos rendelkezések
1.3.2

Ilyen rendelkezés nem volt.

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

Eseti, értéknapos és rendszeres Átutalásra, valamint Átvezetésre
vonatkozó megbízás benyújtása, módosítása, visszavonása,
visszahívása;
Csoportos Beszedésre vonatkozó megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazás adása, módosítása, visszavonása;
Csoportos
Beszedésre
vonatkozó
megbízás
benyújtása,
visszavonása, visszahívása, valamint ezen megbízásokkal
kapcsolatos információ kérése, Beszedés teljesítésének tiltása;
Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazás adása, módosítása, visszavonása;
Felhatalmazó levélen alapuló Beszedésre vonatkozó megbízás
benyújtása, visszavonása, visszahívása;
Hatósági átutalásra, átutalási végzésre, váltóbeszedésre vonatkozó
megbízás benyújtása, visszavonása, visszahívása;
Postai kifizetési utalvány útján történő kifizetésre vonatkozó
megbízása benyújtása, visszavonása, visszahívása;
Betét lekötésére vonatkozó megbízás adása, annak módosítása,
megszüntetése;
Pénztári készpénzkifizetés;
A Rendelkező személyes azonosító okmányainak adataiban történt
változás bejelentése, a Rendelkező Személy azonosítását szolgáló
Internetbanki azonosító eszközök karbantartása (felfüggesztés,
felfüggesztés feloldása, visszaadás, újraregisztráció, új jelszó
kérése), tiltása;
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•

a Rendelkező Személy azonosító okmányainak tiltása és a tiltás
feloldása;
• a Rendelkező Személy saját egyéb személyes adatainak
módosítása;
A Rendelkező Személy, mint Kártyabirtokos nevére szóló Bankkártyák esetében:
Bankkártya aktiválás, tiltás, továbbá Bankkártya és PIN kód átvétele.
4.2.1.

4.2.6. Rendszeres (állandó) Átutalás
Rendszeres (állandó) átutalási megbízással a Bankszámla-tulajdonos,
mint Fizető Fél meghatározott összegnek meghatározott időpontokban
ismétlődően történő Átutalására ad megbízást a Banknak. A
rendszeres (állandó) átutalási megbízás ismétlődésének gyakoriságát
a megbízás benyújtásakor az Üzletfél határozza meg, amely lehet
napi, heti, kétheti, havi, negyedéves, féléves és éves. A rendszeres
(állandó) átutalási megbízást a Bank mindaddig teljesíti, amíg azt a
Bankszámla-tulajdonos vissza nem vonja vagy a megbízásban
megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem telt.

Az Átutalás általános szabályai

kiegészítésre kerülnek a c.) ponttal
c.) Abban az esetben, amennyiben az Üzletfél befektetési ügyfélszámláról
kezdeményez Átutalást, úgy a Bank - a 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésében foglalt rendelkezésnek történő megfelelés céljából - az Átutalásra
vonatkozó megbízás teljesítését jogosult megtagadni, amennyiben az Üzletfél
nyilatkozata nem áll a Bank rendelkezésére arról, hogy az általa megadott, fizetési
megbízásban szereplő kedvezményezetti számla a terhelendő számla
tulajdonosának a saját nevére szóló számla.

4.2.6. Rendszeres (állandó) Átutalás
Rendszeres (állandó) átutalási megbízással a Bankszámla-tulajdonos, mint Fizető
Fél meghatározott összegnek meghatározott időpontokban ismétlődően történő
Átutalására ad megbízást a Banknak. A rendszeres (állandó) átutalási megbízás
ismétlődésének gyakoriságát a megbízás benyújtásakor az Üzletfél határozza meg,
amely lehet napi, heti, kétheti, havi, negyedéves, féléves és éves. A rendszeres
(állandó) átutalási megbízást a Bank mindaddig teljesíti, amíg azt a Bankszámlatulajdonos vissza nem vonja vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési
időpont el nem telt.
A Bank 2016. június 30. napját megelőzően megadott bankon belüli állandó
átutalási megbízást jogosult az Üzletfél előzetes értesítése mellett törölni, abban az
esetben, ha a megbízás kedvezményezetti számlája megszűnt. A Bank az előzetes
értesítésben tájékoztatja Üzletfelét, hogy amennyiben az értesítés kézhezvételét
követő 30 napon belül nem jelzi a törléssel ellentétes szándékát, a megszűnt
kedvezményezetti számlára vonatkozó átutalási megbízás törlésére kerül sor. A
2016. június 30. napját követően megadott bankon belüli állandó átutalási megbízás
törlésére akkor kerül sor, ha a Bank a kedvezményezetti számla megszűnését
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észleli. A Bank a megbízás törlésével egyidejűleg erről értesíti Üzletfelét
8.2.4.

A kifogás benyújtása a Bankhoz

8.2.4.1. A nyilatkozattevő a kifogást a Banknál az alábbiak szerint
teheti meg.

8.2.4.A kifogás benyújtása a Bankhoz
8.2.4.1. A nyilatkozattevő a kifogást a Banknál az alábbiak szerint teheti meg.

8.2.4.1.1.

személyesen a Bank bármelyik bankfiókjában vagy

8.2.4.1.2.

írásban
-

8.2.4.1.2.

írásban

8.2.4.1.3.

a TAK azonosítást követően CIB24-en a (+36 1)
telefonszámon vagy

a TAK azonosítást követően CIB24-en a 06 40 242 242
telefonszámon vagy

8.2.4.1.4.

a http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/bejelento oldalon

-

8.2.4.1.4.

személyesen a Bank bármelyik bankfiókjában vagy

a Bank bármelyik bankfiókjában
személyesen vagy más által
átadott irat útján,
a CIB Bank Zrt. Hitelmonitoring
1024 Budapest, Petrezselyem u.
2−8. címre küldött kérelemben
postai úton,
06-1-489-65-77 számra küldött
telefaxon,
címre
küldött
cib@cib.hu
elektronikus levélben vagy

-

8.2.4.1.3.

8.2.4.1.1.

-

-

a Bank bármelyik bankfiókjában személyesen
vagy más által átadott irat útján,
a CIB Bank Zrt. Hitelmonitoring 1024 Budapest,
Petrezselyem u. 2−8. címre küldött kérelemben
postai úton,
06-1-489-65-77 számra küldött telefaxon,
cib@cib.hu címre küldött elektronikus levélben
vagy
4 242 242

a
http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/bejelento
oldalon

Változás oka:
Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók rézésre szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi rendelkezése alapján
kerül sor:
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-

-

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 Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás,

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: 2016.04.29.
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