HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT,
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ
ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA
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. november
01. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2016. november 01. napjától hatályos rendelkezések

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. 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 Bankszámlatulajdonostól 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 belüli fizetési forgalom esetén a Bank a Bankszámla-tulajdonostól,
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 Bankszámla-tulajdonostól. 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.

4.2.5.
(e) Bankon kívüli Deviza Átutalás és Nemzetközi Forint Átutalás
A
Szolgáltatás
lényeges
jellemzői:
Az
Üzletfél
által
kezdeményezett Átutalási megbízást a Bank a rendelkezésére álló,
általa szerződött és ügyfelei számára biztosított elszámolási
mechanizmusokon keresztül, az azoknál érvényes szerződéses
és/vagy
általános
üzletszabályzatoknak
megfelelő
feltételek

4.2.5.
(e.) Bankon kívüli Deviza Átutalás és Nemzetközi Forint Átutalás
A Szolgáltatás lényeges jellemzői: Az Üzletfél által kezdeményezett Átutalási
megbízást a Bank a rendelkezésére álló, általa szerződött és ügyfelei számára
biztosított elszámolási mechanizmusokon keresztül, az azoknál érvényes
szerződéses és/vagy általános üzletszabályzatoknak megfelelő feltételek
figyelembe vételével továbbítja a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.
SEPA Átutalás (SEPA Credit Transfer) lényeges jellemzői: automatikusan
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figyelembe vételével továbbítja a Kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójához. SEPA Átutalás (SEPA Credit Transfer) lényeges
jellemzői:
automatikusan
lebonyolódó
elektronikus
Átutalás,
devizaneme kizárólag EUR, teljesítési határideje: maximum 3 Banki
Nap (konverzió nélkül), az Üzletfél (küldő, fogadó) a saját bankja által
felszámított jutalékot, költséget köteles megfizetni, a fizetési megbízás
teljes összege (levonás nélkül) jóváírásra kerül a Kedvezményezett
számláján, a SEPA átutalási megbízásnak nincs értékhatára, A SEPA
átutalási megbízás feltétele, hogy a Fizető Fél (indító fél) és a
Kedvezményezett bankja egyaránt tagja legyen a EU-s
klíringrendszernek, a megbízónak és a Kedvezményezettnek SEPAállamban kell lennie, a kedvezményezett bankjának alkalmasnak kell
lennie a SEPA Átutalás fogadására, kötelező a kedvezményezett bank
SWIFT címének használata, kötelező a Kedvezményezett
számlaszámát IBAN formátumban megadni, és nem kérhető a SEPA
Átutalás T (Értéknapos) napos teljesítése Elektronikus Szolgáltatás
útján. Amennyiben a fenti feltételek valamelyike nem teljesül, a Bank a
megbízást normál deviza átutalási megbízásként teljesíti.
(f) A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok, egyedi
azonosítók megadásának különös szabályai
(i) A deviza átutalási megbízásokban (ideértve a SEPA átutalási
megbízást
is)
az
Üzletfélnek
legalább
a
formanyomtatványokon illetve az elektronikus banki
rendszeren megadott megbízási maszkon az arra szolgáló
mezőkben kötelezően feltüntetendő adatokat kell
megadnia, vagy kiválasztania. Amennyiben az Üzletfél
nem a formanyomtatványnak, illetve az elektronikus banki
rendszeren megadott megbízási maszkon az arra szolgáló
mezőkben kötelezően feltüntetendő adatokat adja meg,
különösen, de nem kizárólagosan nem SEPA bankot jelöl
meg Kedvezményezett bankjaként, akkor a Bank az
Üzletfél megbízását normál deviza átutalási megbízásként
teljesíti a Kondíciós Listában meghatározottak szerint.
(ii) Különösen: Teljesítés/Utalás megbízás devizaneme (három
karakteres ISO kóddal); Összeg (összeg devizaneme
(három karakteres ISO kóddal); Terhelendő számlaszám;

lebonyolódó elektronikus Átutalás, devizaneme kizárólag EUR, teljesítési határideje:
maximum 1 Banki Nap (konverzió nélkül), az Üzletfél (küldő, fogadó) a saját bankja
által felszámított jutalékot, költséget köteles megfizetni, a fizetési megbízás teljes
összege (levonás nélkül) jóváírásra kerül a Kedvezményezett számláján, a SEPA
átutalási megbízásnak nincs értékhatára, A SEPA átutalási megbízás feltétele, hogy
a Fizető Fél (indító fél) és a Kedvezményezett bankja egyaránt tagja legyen a EU-s
klíringrendszernek, a megbízónak és a Kedvezményezettnek SEPA-államban kell
lennie, a kedvezményezett bankjának alkalmasnak kell lennie a SEPA Átutalás
fogadására, kötelező a Kedvezményezett számlaszámát IBAN formátumban
megadni, és nem kérhető a SEPA Átutalás T (Értéknapos) napos teljesítése. Egyéb
T (Értéknapos) napos EGT-n belüli EUR átutalás teljesítése Elektronikus
Szolgáltatás útján kérhető, amely megbízás teljesülésének feltétele, hogy a
Kedvezményezett bankja tagja a Target elszámolási rendszernek.
Egyéb EGT-n belüli EUR Átutalási Megbízás (Target) jellemzői: Az EGT övezeten
belüli EUR átutalás a SEPA elszámolási rendszeren kívül a Target elszámolási
rendszeren keresztül teljesíthető, T napos teljesítéssel. A megbízás során a
következő adatokat szükséges megadni: Teljesítés/Utalás megbízás devizaneme
(EUR) (három karakteres ISO kóddal); Összeg (összeg devizaneme (EUR) (három
karakteres ISO kóddal); terhelendő számlaszám; Fizető Fél neve;
Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának 8, vagy 11 karakteres BIC
(SWIFT) kódja; Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának neve, címe;
Kedvezményezett számlaszáma, IBAN (International Bank Account Number)
formátumban, (amennyiben a Kedvezményezett országában IBAN számlaszám
formátum létezik); Kedvezményezett neve, címe
(f) A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok, egyedi azonosítók
megadásának különös szabályai
(i) A deviza átutalási megbízásokban (ideértve a SEPA, illetve Target átutalási
megbízást is) az Üzletfélnek legalább a formanyomtatványokon illetve
az elektronikus banki rendszeren megadott megbízási maszkon az arra
szolgáló mezőkben kötelezően feltüntetendő adatokat kell megadnia,
vagy kiválasztania
(ii) Különösen (kivéve SEPA, illetve Target átutalási megbízás):
Teljesítés/Utalás megbízás devizaneme (három karakteres ISO
kóddal); Összeg (összeg devizaneme (három karakteres ISO kóddal);
Terhelendő számlaszám; Fizető Fél neve; Kedvezményezett
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Fizető Fél neve; Kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának 8, vagy 11 karakteres BIC (SWIFT)
kódja; Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
neve, címe; Kedvezményezett számlaszáma, IBAN
(International Bank Account Number) formátumban,
(amennyiben a Kedvezményezett országában IBAN
számlaszám formátum létezik); Kedvezményezett neve,
címe.

(iii) Ha a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának nincs
BIC (SWIFT) kódja, a megbízás megfelelő mezőjében az
adott
országban
szokásos „Bankazonosító”
is
feltüntethető. Ez esetben ezt a bankazonosítót a SWIFT
sztenderdeknek megfelelően kell kitölteni.

pénzforgalmi szolgáltatójának 8, vagy 11 karakteres BIC (SWIFT)
kódja; Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának neve, címe;
Kedvezményezett számlaszáma, IBAN (International Bank Account
Number) formátumban, (amennyiben a Kedvezményezett országában
IBAN számlaszám formátum létezik); Kedvezményezett neve, címe

(iii) Az Üzletfél a SEPA átutalási megbízás megadásához a következő
adatelemeket
köteles
megadni::
Teljesítés/Utalás megbízás
devizaneme (három karakteres ISO kóddal); Összeg (összeg
devizaneme (három karakteres ISO kóddal); Terhelendő számlaszám;
Fizető Fél neve; Kedvezményezett számlaszáma IBAN (International
Bank Account Number) formátumban (az IBAN a fizetési számla
nemzetközi azonosító száma, amely egyértelműen azonosít egy adott
fizetési számlát egy tagállamban, és amelynek elemeit a Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet (ISO) határozza meg), Kedvezményezett
neve, címe.
(iv) Devizautalás (kivéve SEPA Átutalási megbízás) esetén: Ha a
Kedvezményezett
pénzforgalmi
szolgáltatójának
nincs
BIC (SWIFT) kódja, a megbízás megfelelő mezőjében az adott
országban szokásos „Bankazonosító” is feltüntethető. Ez esetben ezt a
bankazonosítót a SWIFT sztenderdeknek megfelelően kell kitölteni.

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 Általános Lakossági Üzletszabályzata az alábbiak szerint változik 2016. november 01. napjától:

Jelenleg hatályos rendelkezések

2016. november 1. napjától hatályos rendelkezések

2. MEGHATÁROZÁSOK
Ilyen rendelkezés nem volt.

Target rendszer (Transz-európai valós idejű bruttó elszámolású
expressz átutalás), az az elszámolási rendszer, amelyen keresztül a
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SEPA megbízásokon kívül az EGT-n belüli EUR átutalási megbízások
elszámolására lehetőség van (T nappal).

Változás oka:
Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók rézésre 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: Az Európai
Parlament és a Tanács 260/2012 EU rendelete;

•

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

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a bank Fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló CIB Internet alapú elektronikus Szolgáltatásokra
vonatkozó Különös Üzletszabályzata a korábban meghirdetettek ellenére nem módosul.

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: 2016.08.31
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