HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ
ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA
Módosításáról
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 Üzletfelekre nézve kedvezően az alábbiak szerint változik 2016. december 9. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések
2016. december 9. napjától hatályos rendelkezések 2016. december 9. napjától hatályos
Módosítást korrektúrával jelölve
rendelkezések
Adminisztrációs díj: Hitel vagy Kölcsön esetén Adminisztrációs díj: Hitel vagy Kölcsön esetén az Üzletfél Adminisztrációs díj: Hitel vagy Kölcsön
az Üzletfél kérelmére végrehajtott olyan kérelmére
végrehajtott
olyan
kétoldalú esetén az Üzletfél kérelmére végrehajtott
kétoldalú szerződésmódosítással nem járó szerződésmódosítással
nem
járó
tevékenységgel olyan kétoldalú szerződésmódosítással nem
tevékenységgel
kapcsolatban
felmerült kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai járó tevékenységgel kapcsolatban felmerült
adminisztrációs,
számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési ügyviteli adminisztrációs,
számítástechnikai
programkészítési,
adatrögzítési, költségeket tartalmazó díj, amely olyan tevékenység során programkészítési,
adatrögzítési,
kockázatelemzési
ügyviteli
költségeket merül fel, amikor a Bank az Üzletfél kéréséhez hozzájárul kockázatelemzési
ügyviteli
költségeket
tartalmazó díj, mely során a Bank az Üzletfél és erről szóló nyilatkozatot állít ki.
tartalmazó díj, amely olyan tevékenység
kéréséhez
hozzájárul
és
erről
szóló
során merül fel, amikor a Bank az Üzletfél
nyilatkozatot állít ki.
kéréséhez hozzájárul és erről szóló
nyilatkozatot állít ki.
Bankgarancia:
garancia.

a

Bank

által

elfogadott

Bankgarancia: a Bank által Biztosítékként elfogadott
garancia.

Bankgarancia: a Bank által Biztosítékként
elfogadott garancia.

Értékesítési Rendelet: a zálogtárgyak bírósági
végrehajtáson
kívüli
értékesítésének
szabályairól
szóló
12/2003.
(I.
30.)
Kormányrendelet.

Értékesítési Rendelet: a 2014/03/15 előtt kötött
Szerződések vonatkozásában a zálogtárgyak bírósági
végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló
12/2003. (I. 30.) Kormányrendelet, a 2014/03/15. után
kötött Szerződések vonatkozásában a zálogjog bírósági
végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog
gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes
eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

Értékesítési Rendelet: a 2014/03/15 előtt
kötött Szerződések vonatkozásában a
zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli
értékesítésének szabályairól szóló 12/2003.
(I. 30.) Kormányrendelet, a 2014/03/15. után
kötött Szerződések vonatkozásában a
zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli
érvényesítésének és a kielégítési jog
gyakorlása
felfüggesztésének
és
korlátozásának részletes eljárási szabályairól
szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

Írásbeliség:
Írásbeli
szerződéskötésnek
minősül különösen, de nem kizárólagosan: a

Írásbeliség: Írásbeli szerződéskötésnek minősül, a
Szerződés kézjeggyel történő aláírással történő létrejötte,

Írásbeliség: Írásbeli szerződéskötésnek
minősül, a Szerződés kézjeggyel történő
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Keretszerződés
vonatkozásában
történő
limitmódosítás, valamint a Betét lekötése
Távközló Eszköz útján, a Keretszerződés
vonatkozásában
telefonon
történt
limitmódosítás bármelyik fél kérésére, a felek
bármikor utóbb történő írásbeli megerősítésével
történő létrejötte, valamint a Szerződés
esetében Távközlő Eszközön a Bank vagy az
Üzletfél által kezdeményezett, a másik félhez
eljuttatott szerződéses nyilatkozatnak utóbb a
másik fél által történő, papír alapon vagy
Elektronikus Szolgáltatás útján megküldött
megerősítése, visszaigazolása, továbbá a
Távközlő Eszközön a Bank vagy az Üzletfél
által a Bank által biztosított felületen
kezdeményezett szerződéses nyilatkozatnak az
Üzletfél vagy a Bank által Távközlő Eszköz
útján történő elfogadása, az azonosított
elektronikus úton történő szerződéskötés, mely
esetben a Bank ajánlatának minősülnek az
Elektronikus Szolgáltatás rendszerében az
Üzletfél részére megjelenített szerződési
feltételek és az Üzletfél aláírásának minősül az
alkalmazott Távközlési eszközre irányadó
szabályok szerint azonosított Üzletfél általi
aláírást/jóváhagyást
igénylő
műveletek
aláírására szolgáló jelszavak, Kódszavak azaz
az Üzletfél elektronikus aláírásának vagy
személyi azonosítószámának megadása,

továbbá
különösen, de nem kizárólagosan: a
Keretszerződés vonatkozásában történő limitmódosítás,
valamint a Betét lekötése Távközló Eszköz útján, a
Keretszerződés
vonatkozásában
telefonon
történt
limitmódosítás bármelyik fél kérésére, a felek bármikor
utóbb történő írásbeli megerősítésével történő létrejötte,
valamint a Szerződés esetében Távközlő Eszközön a Bank
vagy az Üzletfél által kezdeményezett, a másik félhez
eljuttatott szerződéses nyilatkozatnak utóbb a másik fél
által történő, papír alapon vagy Elektronikus Szolgáltatás
útján megküldött megerősítése, visszaigazolása, továbbá a
Távközlő Eszközön a Bank vagy az Üzletfél által a Bank
által biztosított felületen kezdeményezett szerződéses
nyilatkozatnak az Üzletfél vagy a Bank által Távközlő
Eszköz útján történő elfogadása, az azonosított
elektronikus úton történő szerződéskötés, mely esetben a
Bank ajánlatának minősülnek az Elektronikus Szolgáltatás
rendszerében az Üzletfél részére megjelenített szerződési
feltételek és az Üzletfél aláírásának minősül az alkalmazott
Távközlési eszközre irányadó szabályok szerint azonosított
Üzletfél általi aláírást/jóváhagyást igénylő műveletek
aláírására szolgáló jelszavak, Kódszavak azaz az Üzletfél
elektronikus
aláírásának
vagy
személyi
azonosítószámának megadása,

aláírással
történő
létrejötte,
továbbá
különösen, de nem kizárólagosan: a
Keretszerződés vonatkozásában történő
limitmódosítás, valamint a Betét lekötése
Távközló Eszköz útján, a Keretszerződés
vonatkozásában
telefonon
történt
limitmódosítás bármelyik fél kérésére, a felek
bármikor
utóbb
történő
írásbeli
megerősítésével történő létrejötte, valamint a
Szerződés esetében Távközlő Eszközön a
Bank vagy az Üzletfél által kezdeményezett,
a másik félhez eljuttatott szerződéses
nyilatkozatnak utóbb a másik fél által történő,
papír alapon vagy Elektronikus Szolgáltatás
útján
megküldött
megerősítése,
visszaigazolása,
továbbá
a
Távközlő
Eszközön a Bank vagy az Üzletfél által a
Bank
által
biztosított
felületen
kezdeményezett szerződéses nyilatkozatnak
az Üzletfél vagy a Bank által Távközlő
Eszköz útján történő elfogadása, az
azonosított
elektronikus
úton
történő
szerződéskötés, mely esetben a Bank
ajánlatának minősülnek az Elektronikus
Szolgáltatás rendszerében az Üzletfél
részére megjelenített szerződési feltételek és
az
Üzletfél
aláírásának
minősül
az
alkalmazott Távközlési eszközre irányadó
szabályok szerint azonosított Üzletfél általi
aláírást/jóváhagyást
igénylő
műveletek
aláírására szolgáló jelszavak, Kódszavak
azaz az Üzletfél elektronikus aláírásának
vagy
személyi
azonosítószámának
megadása,

Szolgáltatás: azon pénzügyi, kiegészítő
pénzügyi, befektetési és kiegészítő befektetési
szolgáltatás, amelyet a Bank Szerződés alapján
és annak feltételei szerint biztosít a Fogyasztó

Szolgáltatás: azon pénzügyi, kiegészítő pénzügyi,
befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatás, amelyet
a Bank Szerződés alapján és annak feltételei szerint
biztosít az Üzletfél részére, beleértve a harmadik személy

Szolgáltatás: azon pénzügyi, kiegészítő
pénzügyi,
befektetési
és
kiegészítő
befektetési szolgáltatás, amelyet a Bank
Szerződés alapján és annak feltételei szerint
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részére, beleértve a harmadik személy által, a
Bank közreműködésével nyújtott szolgáltatást
is.

által, a Bank közreműködésével nyújtott szolgáltatást is.

biztosít az Üzletfél részére, beleértve a
harmadik
személy
által,
a
Bank
közreműködésével nyújtott szolgáltatást is.
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3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3.2 Ahol a Szerződés akként rendelkezik, hogy
a Bank a felelősségét kizárja, az úgy
értelmezendő, hogy (i) a felelősség kizárása
nem vonatkozik a Bank által szándékosan,
súlyos
gondatlansággal
vagy
bűncselekménnyel okozott szerződésszegésre,
továbbá (ii) ha a Bank ilyen szerződésszegése
bizonyítottan
hozzájárult
a
kár
bekövetkezéséhez,
vagy
ha
a
Bank
bizonyítottan
elmulasztotta
kárenyhítési
kötelezettsége teljesítését, úgy felelőssége a
bizonyított arányban fennáll.

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3.2 Ahol a Szerződés akként rendelkezik, hogy a Bank a
felelősségét kizárja, az úgy értelmezendő, hogy (i) a
felelősség kizárása nem vonatkozik a Bank által
szándékosan,
súlyos
gondatlansággal
vagy
bűncselekménnyel okozott szerződésszegésre, továbbá (ii)
ha a Bank ilyen szerződésszegése
jogerős ítélettel
megállapítva hozzájárult a kár bekövetkezéséhez, vagy ha
a Bank jogerős ítélettel megállapítva elmulasztotta
kárenyhítési kötelezettsége teljesítését, úgy felelőssége a
bizonyított arányban fennáll.

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3.2 Ahol a Szerződés akként rendelkezik,
hogy a Bank a felelősségét kizárja, az úgy
értelmezendő, hogy (i) a felelősség kizárása
nem vonatkozik a Bank által szándékosan,
súlyos
gondatlansággal
vagy
bűncselekménnyel
okozott
szerződésszegésre, továbbá (ii) ha a Bank
ilyen szerződésszegése
jogerős ítélettel
megállapítva
hozzájárult
a
kár
bekövetkezéséhez, vagy ha a Bank jogerős
ítélettel
megállapítva
elmulasztotta
kárenyhítési kötelezettsége teljesítését, úgy
felelőssége a bizonyított arányban fennáll.

3.10. Kifejezések jelentése
Az Azonnali Hatályú Felmondási Esemény: a
kifejezés nem foglal magában minden
szerződésszegést;

3.10. Kifejezések jelentése
Az Azonnali Hatályú Felmondási Esemény: a kifejezés nem
foglal magában minden szerződésszegést csak azon
szerződésszegéseket és egyéb eseményeket, amelyek
esetén a Bank jogosult az azonnali hatályú felmondásra;

3.10. Kifejezések jelentése
Az Azonnali Hatályú Felmondási Esemény: a
kifejezés nem foglal magában minden
szerződésszegést
csak
azon
szerződésszegéseket
és
egyéb
eseményeket, amelyek esetén a Bank
jogosult az azonnali hatályú felmondásra;

4.8. Elégtelen azonosítás
Amennyiben a Bank az Üzletfélnek felróható
okból hiányos, valótlan, hamis vagy nem
kielégítő adatokat kap, vagy az igényelt
dokumentációt részére nem adják át, az
Azonnali Hatályú Felmondási Eseménynek
minősül, ha a helyesbítés nem lehetséges,
vagy az a Banktól nem elvárható. Az ilyen
esetekben a Bank jogosult arra is, hogy
(amennyiben Szerződés még nem jött létre) a
Szerződés megkötését és/vagy a Szolgáltatás
nyújtását megtagadja.

4.8. Elégtelen azonosítás
Amennyiben a Bank az Üzletfélnek felróható okból a
Szerződéssel kapcsolatos, releváns adatok körébe tartozó
hiányos, valótlan, hamis vagy nem kielégítő adatokat kap,
vagy az igényelt dokumentációt részére nem adják át, és
az Üzletfél ésszerű határidőt tűző írásbeli felszólítás
ellenére sem adja át az adatokat, az Azonnali Hatályú
Felmondási Eseménynek minősül, ha a helyesbítés nem
lehetséges, vagy az a Banktól az adott esetben nem
elvárható. Az ilyen esetekben a Bank jogosult arra is, hogy
(amennyiben Szerződés még nem jött létre) a Szerződés
megkötését és/vagy a Szolgáltatás nyújtását megtagadja.

4.8. Elégtelen azonosítás
Amennyiben a Bank az Üzletfélnek felróható
okból a Szerződéssel kapcsolatos, releváns
adatok körébe tartozó hiányos, valótlan,
hamis vagy nem kielégítő adatokat kap, vagy
az igényelt dokumentációt részére nem adják
át, és az Üzletfél ésszerű határidőt tűző
írásbeli felszólítás ellenére sem adja át az
adatokat, az Azonnali Hatályú Felmondási
Eseménynek minősül, ha a helyesbítés nem
lehetséges, vagy az a Banktól az adott
esetben nem elvárható. Az ilyen esetekben a
Bank jogosult arra is, hogy (amennyiben
Szerződés még nem jött létre) a Szerződés
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megkötését és/vagy a Szolgáltatás nyújtását
megtagadja.
c)Kézbesítési vélelem
Amennyiben a Bank az Üzletfél részére az
Értesítési
Címre
tértivevényes
postai
küldeményként postára adott értesítést küld, azt
a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek
kell tekinteni akkor is, ha a küldemény
ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy
azokról a címzett nem szerzett tudomást;
A) a küldeménynek az első postai kézbesítése
megkísérlésének napjától

c) Kézbesítési vélelem
Amennyiben a Bank az Üzletfél részére az Értesítési Címre
tértivevényes postai küldeményként postára adott értesítést
küld, azt a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell
tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen
kézbesíthető nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett
tudomást;

c)Kézbesítési vélelem
Amennyiben a Bank az Üzletfél részére az
Értesítési
Címre
tértivevényes
postai
küldeményként postára adott értesítést küld,
azt
a
címzettel
közöltnek,
részére
kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a
küldemény ténylegesen kézbesíthető nem
volt, vagy azokról a címzett nem szerzett
tudomást;
A) ha ez nem
állapítható
meg,
akkor
a
postai
kézbesítés második
megkísérlésének
napjától
számított
ötödik Banki Napon;

iv)Amennyiben a Bank által a jelen, Kézbesítési
vélelem
című
szakaszban
vélelmezett
kézbesítési határidőhöz képesti késedelmes
kézbesítésből eredően az Üzletfelet hátrányos
jogkövetkezmények érik, és az Üzletfél a
postára adást követő 30 napon belül bizonyítja
a Bank számára, hogy az A küldés helye című
szakasz szerinti címre az értesítést neki fel nem
róható, rajta kívül álló okból nem kézbesítették
annak ellenére, hogy az abban a szakaszban
foglalt kötelezettségét egyébként betartotta, a
jelen, Kézbesítési vélelem című szakaszban
vélelmezett
időn
belül,
úgy
a
jogkövetkezmények a tényleges kézbesítés (de

iv) Amennyiben a Bank által a jelen, Kézbesítési
vélelem
című
szakaszban
vélelmezett
kézbesítési határidőhöz képesti késedelmes
kézbesítésből eredően az Üzletfelet hátrányos
jogkövetkezmények érik, és az Üzletfél a az
értesítés más címre történő kézbesítéséről való
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a
Bank számára, hogy az A küldés helye című
szakasz szerinti címre az értesítést neki fel
nem róható, rajta kívül álló okból nem
kézbesítették annak ellenére, hogy az abban a
szakaszban foglalt kötelezettségét egyébként
betartotta, a jelen, Kézbesítési vélelem című
szakaszban vélelmezett időn belül, úgy a

Amennyiben a Bank által a jelen, Kézbesítési
vélelem című szakaszban vélelmezett
kézbesítési határidőhöz képesti késedelmes
kézbesítésből
eredően
az
Üzletfelet
hátrányos jogkövetkezmények érik, és az
Üzletfél a az értesítés más címre történő
kézbesítéséről
való
tudomásszerzéstől
számított 15 napon belül a Bank számára,
hogy az A küldés helye című szakasz szerinti
címre az értesítést neki fel nem róható, rajta
kívül álló okból nem kézbesítették annak
ellenére, hogy az abban a szakaszban foglalt
kötelezettségét egyébként betartotta, a jelen,
Kézbesítési vélelem című szakaszban
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nem átvétel) időpontjához igazodnak.

7.3.
Az Üzletfél által történő értesítés
7.3.1.
Az Üzletfél a Bank részére szóló
értesítéseket levélben köteles
megküldeni, illetve Szerződésben
meghatározott egyéb módokon
(például
–
Szerződésben
meghatározott körben - CIB24-en
TAK megadásával). A Bankhoz
érkezett
értesítések
akkor
tekintendők
kézbesítettnek/közöltnek, amikor
a Bank nyilvántartása alapján
azok a Bankhoz megérkeztek. Az
értesítés
beérkezésének/átvételének tényét
és beérkezésének időpontját (év,
hó, nap, óra, perc) a Bank
érkeztetése által a dokumentumra
nyomtatott adatok igazolják. A
fizetési megbízásnak a banki
postaládában való elhelyezése
nem jelenti a megbízás Bankhoz
történő beérkezését. A Szerződés
alapján
engedélyezett
elektronikus
úton
továbbított
értesítések
tekintetében
a
beérkezés időpontja a Bank
számítógépes rendszere által
észlelt és rögzített számítógépes
érkezési időként szereplő időpont.
7.3.2.
Az Üzletfél jogosult

jogkövetkezmények a tényleges kézbesítés (de
nem átvétel) időpontjához igazodnak.
7.4.
Az Üzletfél által történő értesítés
7.4.1.
Az Üzletfél a Bank részére szóló
értesítéseket levélben köteles megküldeni,
illetve Szerződésben meghatározott egyéb
módokon
(például
–
Szerződésben
meghatározott körben - CIB24-en TAK
megadásával).
A
Bankhoz
érkezett
értesítések
akkor
tekintendők
kézbesítettnek/közöltnek, amikor azok a
Bankhoz
megérkeztek.
Az
értesítés
beérkezésének/átvételének
tényét
és
beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra,
perc)
tértivevényes
levél
esetén
a
tértivevényen
található
adatok,
ennek
hiányában a Bank érkeztetése által a
dokumentumra nyomtatott adatok igazolják,
azzal, hogy ellenbizonyításnak helye van. A
fizetési megbízásnak a banki postaládában
való elhelyezése nem jelenti a megbízás
Bankhoz történő beérkezését. A Szerződés
alapján engedélyezett elektronikus úton
továbbított
értesítések
tekintetében
a
beérkezés időpontja a Bank számítógépes
rendszere
által
észlelt
és
rögzített
számítógépes érkezési időként szereplő
időpont.

vélelmezett
időn
belül,
úgy
a
jogkövetkezmények a tényleges kézbesítés
(de nem átvétel) időpontjához igazodnak.
7.5.
Az Üzletfél által történő értesítés
7.5.1.
Az Üzletfél a Bank részére
szóló értesítéseket levélben
köteles megküldeni,
illetve
Szerződésben meghatározott
egyéb módokon (például –
Szerződésben meghatározott
körben
CIB24-en
TAK
megadásával). A Bankhoz
érkezett
értesítések
akkor
tekintendők
kézbesítettnek/közöltnek,
amikor
azok
a
Bankhoz
megérkeztek.
Az
értesítés
beérkezésének/átvételének
tényét
és
beérkezésének
időpontját (év, hó, nap, óra,
perc) tértivevényes levél esetén
a
tértivevényen
található
adatok, ennek hiányában a
Bank érkeztetése által a
dokumentumra
nyomtatott
adatok igazolják, azzal, hogy
ellenbizonyításnak helye van. A
fizetési megbízásnak a banki
postaládában való elhelyezése
nem
jelenti
a
megbízás
Bankhoz történő beérkezését.
A
Szerződés
alapján
engedélyezett elektronikus úton
továbbított
értesítések
6

tértivevény
bemutatásával
ellenbizonyítani.
A
Bank
tértivevénnyel
történő
ellenbizonyítás
esetén
a
tértivevényen szereplő átvételi
időpontot
minden
esetben
elfogadja
a
kézbesítés
időpontjaként, de természetesen
a bizonyítás egyéb módjai is
lehetségesek.
8. Képviselet
8.1. Amennyiben a fenti feltételeknek nem felel
meg a meghatalmazás, vagy a meghatalmazás
gyanús, a meghatalmazó és a meghatalmazott
adatai, valamint a meghatalmazás egyéb
lényeges elemei tekintetében pontatlan, nem
egyértelmű, visszaélés, illetve ha az abban
foglaltak értelmezéséhez a meghatalmazáson
túl további iratok, vagy a meghatalmazásban
jelzett feltételek vizsgálata is szükséges, úgy a
Bank jogosult a Szerződés aláírását, a
Szolgáltatás nyújtását megtagadni. Ennek
megfelelően a Bank jogosult arra, hogy a
meghatalmazott által – szóban vagy írásban –
megtenni kívánt jognyilatkozat(ok)ra általa nem
elfogadhatónak ítélt tartalmú vagy formájú
meghatalmazást visszautasítsa a jogszabályi
kereteken belül, és az elfogadható tartalmat és
formát meghatározva új meghatalmazást
kérjen.

tekintetében
a
beérkezés
időpontja a Bank számítógépes
rendszere által észlelt és
rögzített
számítógépes
érkezési
időként
szereplő
időpont.

8.Képviselet
Amennyiben a fenti feltételeknek nem felel meg a
meghatalmazás, vagy az elvárható gondosság mellett
megállapítható, hogy nem a meghatalmazó írta alá a
meghatalmazást, a meghatalmazó és a meghatalmazott
adatai, valamint a meghatalmazás egyéb lényeges elemei
tekintetében pontatlan, nem egyértelmű, visszaélés, illetve
ha az abban foglaltak értelmezéséhez a meghatalmazáson
túl további iratok, vagy a meghatalmazásban jelzett
feltételek vizsgálata is szükséges, úgy a Bank jogosult a
Szerződés aláírását, a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.
Ennek megfelelően a Bank jogosult arra, hogy a
meghatalmazott által – szóban vagy írásban – megtenni
kívánt jognyilatkozat(ok)ra általa nem elfogadhatónak ítélt
tartalmú vagy formájú meghatalmazást visszautasítsa a
jogszabályi kereteken belül, és az elfogadható tartalmat és
formát meghatározva új meghatalmazást kérjen.

8. Képviselet
8.1. Amennyiben a fenti feltételeknek nem
felel meg a meghatalmazás, vagy az
elvárható gondosság mellett megállapítható,
hogy nem a meghatalmazó írta alá a
meghatalmazást, a meghatalmazó és a
meghatalmazott
adatai,
valamint
a
meghatalmazás egyéb lényeges elemei
tekintetében pontatlan, nem egyértelmű,
visszaélés, illetve ha az abban foglaltak
értelmezéséhez a meghatalmazáson túl
további iratok, vagy a meghatalmazásban
jelzett feltételek vizsgálata is szükséges, úgy
a Bank jogosult a Szerződés aláírását, a
Szolgáltatás nyújtását megtagadni. Ennek
megfelelően a Bank jogosult arra, hogy a
meghatalmazott által – szóban vagy írásban
– megtenni kívánt jognyilatkozat(ok)ra általa
nem elfogadhatónak ítélt tartalmú vagy
formájú meghatalmazást visszautasítsa a
jogszabályi
kereteken
belül,
és
az
elfogadható
tartalmat
és
formát
meghatározva új meghatalmazást kérjen.
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6.2 Azonnali hatályú felmondás / Azonnali
Hatályú Felmondási Események
6.2.4.Azonnali Hatályú Felmondási Események
– az alkalmazandó jogszabályban (elsősorban,
de nem kizárólag, a Ptk,-ban), a Szerződésben
ilyenként vagy súlyos, lényeges vagy azonnali
hatályú
felmondhatóságot
eredményező
szerződésszegésként vagy szerződésszegési
eseményként meghatározottakon kívül – az
alábbiakat jelentik:

6.2.

Azonnali hatályú felmondás / Azonnali Hatályú
Felmondási Események
6.2.4.Azonnali Hatályú Felmondási Események – az
alkalmazandó jogszabályban (elsősorban, de nem
kizárólag, a Ptk,-ban), a Különös Üzletszabályzatokban, az
egyedi Szerződésben ilyenként vagy súlyos, lényeges vagy
azonnali
hatályú
felmondhatóságot
eredményező
szerződésszegésként
vagy
szerződésszegési
eseményként meghatározottakon kívül – az alábbiakat
jelentik:

6.2.

Azonnali hatályú felmondás /
Azonnali
Hatályú
Felmondási
Események
6.2.4.Azonnali
Hatályú
Felmondási
Események
–
az
alkalmazandó
jogszabályban
(elsősorban,
de
nem
kizárólag, a Ptk,-ban), a Szerződésben
ilyenként vagy súlyos, lényeges vagy
azonnali
hatályú
felmondhatóságot
eredményező szerződésszegésként vagy
szerződésszegési
eseményként
meghatározottakon kívül – az alábbiakat
jelentik:

c) az Üzletfél a Banknak a Biztosítékokra
vonatkozó
szabályokról
szóló
Különös
Üzletszabályzat szerinti Biztosíték nyújtására
vagy kiegészítésére vonatkozó kérésének nem
tesz eleget, vagy fedezetelvonásra irányuló
magatartást tanúsít, illetve ha a Biztosítékra
vonatkozó Szerződés bármilyen okból hatályát
veszti,
vagy
az
abban
foglalt
kötelezettségvállalások
kikényszeríthetősége
csökken vagy megszűnik, vagy egyébként ha a
Biztosítékra vonatkozó kötelezettségeket az
Üzletfél súlyosan vagy többször megszegi,
valamint ha a Biztosítékot végrehajtás alá
vonják;
d)az Üzletfél által történő, a Szerződés vagy
bármely, a Bank és az Üzletfél kapcsolatát
szabályozó jogszabály, illetőleg ezekből eredő
kötelezettség
súlyos
vagy
többszöri
megszegése, vagy amennyiben az Üzletfél az
adott Szolgáltatást nem rendeltetésének
megfelelően, jogellenesen vagy jogellenes célra
használja (ide nem értve a Hitel vagy Kölcsön

c) az Üzletfél a Banknak a Biztosítékokra vonatkozó
szabályokról szóló Különös Üzletszabályzat szerinti
Biztosíték nyújtására vagy kiegészítésére vonatkozó
kérésének nem tesz eleget, vagy fedezetelvonásra irányuló
magatartást tanúsít, illetve ha a Biztosítékra vonatkozó
Szerződés bármilyen okból hatályát veszti, vagy az abban
foglalt
kötelezettségvállalások
kikényszeríthetősége
csökken vagy megszűnik, vagy egyébként ha a Biztosítékra
vonatkozó lényeges kötelezettségeket az Üzletfél súlyosan
vagy többször megszegi, valamint ha a Biztosítékot
végrehajtás alá vonják;
d)az Üzletfél által történő, a Szerződés vagy bármely, a
Bank és az Üzletfél kapcsolatát szabályozó jogszabály,
illetőleg ezekből eredő lényeges kötelezettség súlyos vagy
többszöri megszegése, vagy amennyiben az Üzletfél az
adott Szolgáltatást nem rendeltetésének megfelelően,
jogellenesen vagy jogellenes célra használja (ide nem értve
a Hitel vagy Kölcsön Hitel- vagy Kölcsönszerződésben
meghatározott céltól eltérő célra történő felhasználását,
amely önmagában, külön is Azonnali Hatályú Felmondási
Esemény a Ptk. alapján);
g)az Üzletfél szándékosan vagy súlyosan gondatlanul

c) az Üzletfél a Banknak a Biztosítékokra
vonatkozó szabályokról szóló Különös
Üzletszabályzat szerinti Biztosíték nyújtására
vagy kiegészítésére vonatkozó kérésének
nem tesz eleget, vagy fedezetelvonásra
irányuló magatartást tanúsít, illetve ha a
Biztosítékra vonatkozó Szerződés bármilyen
okból hatályát veszti, vagy az abban foglalt
kötelezettségvállalások kikényszeríthetősége
csökken vagy megszűnik, vagy egyébként ha
a
Biztosítékra
vonatkozó
lényeges
kötelezettségeket az Üzletfél súlyosan vagy
többször
megszegi,
valamint
ha
a
Biztosítékot végrehajtás alá vonják;
d)az Üzletfél által történő, a Szerződés vagy
bármely, a Bank és az Üzletfél kapcsolatát
szabályozó jogszabály, illetőleg ezekből
eredő lényeges kötelezettség súlyos vagy
többszöri megszegése, vagy amennyiben az
Üzletfél az adott Szolgáltatást nem
rendeltetésének megfelelően, jogellenesen
vagy jogellenes célra használja (ide nem
8

Hitelvagy
Kölcsönszerződésben
meghatározott céltól eltérő célra történő
felhasználását, amely önmagában, külön is
Azonnali Hatályú Felmondási Esemény a Ptk.
alapján);
g)az Üzletfél megsérti bármely Szolgáltatás
kapcsán a Bank által rendelkezésre bocsátott
vagy használt szoftverre vonatkozó szerzői
jogokat vagy az Üzletfél kísérletet tesz az adott
Szolgáltatás védelmi, titkosítási rendszerének
megkerülésére; vagy
i) Egyéni Vállalkozó Üzletfél esetén Azonnali
Hatályú Felmondási Esemény az Üzletfél
tekintetében az is, ha csőd- vagy felszámolási
eljárás kezdeményezése vagy elrendelése
történik az Üzletfél ellen, vagy végrehajtási
eljárás kezdeményezése vagy elrendelése
történik az Üzletféllel szemben.

megsérti bármely Szolgáltatás kapcsán a Bank által
rendelkezésre bocsátott vagy használt szoftverre
vonatkozó szerzői jogokat vagy az Üzletfél kísérletet tesz
az adott Szolgáltatás védelmi, titkosítási rendszerének
megkerülésére vagy megkerüli azokat; vagy
i) Egyéni Vállalkozó Üzletfél esetén Azonnali Hatályú
Felmondási Esemény az Üzletfél tekintetében az is, ha
csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelése történik az
Üzletfél ellen, vagy végrehajtási eljárás elrendelése történik
az Üzletféllel szemben.

értve a Hitel vagy Kölcsön Hitel- vagy
Kölcsönszerződésben meghatározott céltól
eltérő célra történő felhasználását, amely
önmagában, külön is Azonnali Hatályú
Felmondási Esemény a Ptk. alapján);
g)az Üzletfél szándékosan vagy súlyosan
gondatlanul megsérti bármely Szolgáltatás
kapcsán a Bank által rendelkezésre bocsátott
vagy használt szoftverre vonatkozó szerzői
jogokat vagy az Üzletfél kísérletet tesz az
adott
Szolgáltatás
védelmi,
titkosítási
rendszerének megkerülésére vagy megkerüli
azokat; vagy
i) Egyéni Vállalkozó Üzletfél esetén Azonnali
Hatályú Felmondási Esemény az Üzletfél
tekintetében az is, ha csőd- vagy
felszámolási eljárás elrendelése történik az
Üzletfél ellen, vagy végrehajtási eljárás
elrendelése történik az Üzletféllel szemben.

11.5
Felmondás
Amennyiben a Szerződés vagy jogszabály
kifejezetten másként nem rendelkezik, az
Üzletfél köteles megtéríteni a Bank felmondás
kapcsán felmerült költségeit, kivéve, ha a
felmondásra
a
Bank
által
elkövetett
szerződésszegés miatt került sor.

11.6
Felmondás
Amennyiben a Szerződés vagy jogszabály kifejezetten
másként nem rendelkezik, az Üzletfél köteles megtéríteni a
Bank Azonnali Hatályú Felmondási Esemény miatti
felmondása kapcsán felmerült költségeit, kivéve, ha a
felmondásra a Bank által elkövetett szerződésszegés miatt
került sor.

11.7
Felmondás
Amennyiben a Szerződés vagy jogszabály
kifejezetten másként nem rendelkezik, az
Üzletfél köteles megtéríteni a Bank Azonnali
Hatályú
Felmondási
Esemény
miatti
felmondása kapcsán felmerült költségeit,
kivéve, ha a felmondásra a Bank által
elkövetett szerződésszegés miatt került sor.

12.4.1.az Üzletfél a Szerződés aláírásával,
illetőleg a Bankkal egyéb módon történő üzleti
kapcsolat létesítésével felhatalmazza a Bankot
arra, hogy a Bank bármilyen, az Üzletféllel
szemben fennálló igényét - az Üzletfél erre

12.4.1.az
Üzletfél
a
Szerződés
megkötésével
felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Bank bármilyen, az
Üzletféllel szemben fennálló igényét - az Üzletfél erre
vonatkozó további külön rendelkezése nélkül, a mindenkor
hatályos pénzforgalmi szabályok szerint előnyösen

12.4.1.az Üzletfél a Szerződés megkötésével
felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Bank
bármilyen, az Üzletféllel szemben fennálló
igényét - az Üzletfél erre vonatkozó további
külön rendelkezése nélkül, a mindenkor
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vonatkozó további külön rendelkezése nélkül, a
mindenkor hatályos pénzforgalmi szabályok
szerint
előnyösen
rangsorolt
fizetési
megbízások teljesítési sorrendjét figyelembe
véve, de minden egyéb fizetési megbízást
megelőzően - beszámítsa az Üzletféllel
szemben fennálló tartozásaiba, beleértve ebbe
a Bankszámlán lévő összeg kifizetésére
vonatkozó kötelezettséget is;

rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét
figyelembe véve, de minden egyéb fizetési megbízást
megelőzően - beszámítsa az Üzletféllel szemben fennálló
tartozásaiba, beleértve ebbe a Bankszámlán lévő összeg
kifizetésére vonatkozó kötelezettséget is;

hatályos pénzforgalmi szabályok szerint
előnyösen rangsorolt fizetési megbízások
teljesítési sorrendjét figyelembe véve, de
minden
egyéb
fizetési
megbízást
megelőzően - beszámítsa az Üzletféllel
szemben fennálló tartozásaiba, beleértve
ebbe
a
Bankszámlán
lévő
összeg
kifizetésére vonatkozó kötelezettséget is;

12.4.11.Az Üzletfél beszámítási joga: Az
Üzletfél is jogosult a Bankkal szemben
beszámítani a Bank által elismert vagy jogerős
bírósági határozaton alapuló követeléseit
14.1.Általános felelősségi szabály
14.1.1.A
Bank
a
tevékenysége
során
mindenkor az Üzletfél érdekeinek – az adott
körülmények
között
lehetséges
–
figyelembevételével és a tőle elvárható
gondossággal jár el.

12.4.11.Az Üzletfél beszámítási joga: Az Üzletfél is jogosult
a Bankkal szemben beszámítani a bármilyen, a Bankkal
szemben fennálló igényét.

12.4.11.Az Üzletfél beszámítási joga: Az
Üzletfél is jogosult a Bankkal szemben
beszámítani a bármilyen, a Bankkal szemben
fennálló igényét
14.1.Általános felelősségi szabály
14.1.1.A Bank a tevékenysége során
mindenkor az Üzletfél érdekeinek – az adott
körülmények
között
lehetséges
–
figyelembevételével és a tőle adott
helyzetben elvárható gondossággal jár el.

14.3. Felelősség közreműködőért
14.3.1.A Bank az általa a Error! Reference
source not found. szakasz (Képviselet)
alapján igénybe vett harmadik személy
tevékenységéért és mulasztásáért nem felelős,
ha:
14.4.2. Értesítés, technikai hibák, eszközök,
azonosítók
d) A Bank abból eredő kártérítési felelőssége,
hogy a Banknak felróható okból, a Banknak
felróható üzemzavar miatt az SMS-üzenetet a
Szolgáltató SMS-üzenetközpontjába nem, vagy
hibás, vagy téves tartalommal juttatta el, SMSüzenetenként csak a felmerült és az Üzletfél

14.4. Felelősség közreműködőért
14.3.1.A Bank az általa a Error! Reference source not
found. szakasz (Képviselet) alapján igénybe vett harmadik
személy tevékenységéért és mulasztásáért nem Fogyasztó
Üzletfél vonatkozásában nem felelős, ha:
14.4.2. Értesítés, technikai hibák, eszközök, azonosítók
d) A Bank abból eredő kártérítési felelőssége, hogy a
Banknak felróható okból, a Banknak felróható üzemzavar
miatt
az
SMS-üzenetet
a
Szolgáltató
SMSüzenetközpontjába nem, vagy hibás, vagy téves
tartalommal juttatta el, SMS-üzenetenként csak a felmerült
és az Üzletfél által a Bank felé a igazolt kár mértékéig
terjed.. A Szolgáltató felelőssége a saját SMSközpontjában a Banktól átvett SMS-üzeneteknek az

14.1.Általános felelősségi szabály
14.1.1.A Bank a tevékenysége során mindenkor az Üzletfél
érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges –
figyelembevételével és a tőle adott helyzetben elvárható
gondossággal jár el.

14.5. Felelősség közreműködőért
14.3.1.A Bank az általa a Error! Reference
source not found. szakasz (Képviselet)
alapján igénybe vett harmadik személy
tevékenységéért és mulasztásáért nem
Fogyasztó Üzletfél vonatkozásában nem
felelős, ha:
14.4.2 Értesítés, technikai hibák, eszközök,
azonosítók
d) A Bank abból eredő kártérítési
felelőssége, hogy a Banknak felróható okból,
a Banknak felróható üzemzavar miatt az
SMS-üzenetet
a
Szolgáltató
SMSüzenetközpontjába nem, vagy hibás, vagy
10

által a Bank felé a Bank számára elfogadható
módo igazolt kár mértékéig terjed. Káron ebben
az
esetben
az
Üzletfél
vagyonában
bekövetkezett értékcsökkenés értendő. A
Szolgáltató
felelőssége
a
saját
SMSközpontjában
a
Banktól
átvett
SMSüzeneteknek az Üzletfél készülékére való
eljuttatásáig terjed. A Szolgáltató abból eredő
felelőssége, hogy az SMS-üzeneteket a
Szolgáltató érdekkörében felmerült okból az
Üzletfél készülékére nem, vagy hibás, vagy
téves tartalommal juttatja el, SMS-üzenetenként
csak a felmerült és az Üzletfél által a
Szolgáltató felé a Szolgáltató részére
elfogadható módon igazolt kár mértékéig terjed.
Káron ebben az esetben a Üzletfél vagyonában
bekövetkezett értékcsökkenés értendő.

Üzletfél készülékére való eljuttatásáig terjed..

téves tartalommal juttatta
el,
SMSüzenetenként csak a felmerült és az Üzletfél
által a Bank felé a igazolt kár mértékéig
terjed.. A Szolgáltató felelőssége a saját
SMS-központjában a Banktól átvett SMSüzeneteknek az Üzletfél készülékére való
eljuttatásáig terjed..

g) Kizárólag az Üzletfelet terheli a felelősség
azokért a károkért, amelyek az Üzletfél
mobiltelefonjával és/vagy az ahhoz tartozó SIM
kártyával összefüggően (így különösen – de
nem kizárólagosan azok birtokából való
kikerüléséből,
letiltásából,
üzemképtelenségéből, hibás működéséből)
keletkeznek.

g) .

Nincs ilyen pont
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Az olyan, jóvá nem hagyott fizetési műveletek
vonatkozásában,
A Bank, magából a letiltásból eredő kárért nem
felel, akkor sem, ha a letiltás nem az )
Üzletféltől (ide tartozik a Felhasználótól,
Kártyabirtokostól)
származik
(illektételen
bejelentés). A Bank felel azért a kárért, ami
abból ered, hogy az Üzletfél a Tiltást nem tudta
megtenni.

Az olyan, jóvá nem hagyott fizetési műveletek
vonatkozásában,
A Bank, magából a letiltásból eredő kárért nem felel, akkor
sem, ha a letiltás nem az ) Üzletféltől (ide tartozik a
Felhasználótól, Kártyabirtokostól) származik (illektételen
bejelentés). A Bank felel azért a kárért, ami abból ered,
hogy az Üzletfél a Bank érdekkörében felmerülő okból
Tiltást nem tudta megtenni.

Az olyan, jóvá nem hagyott fizetési
műveletek vonatkozásában,
A Bank, magából a letiltásból eredő kárért
nem felel, akkor sem, ha a letiltás nem az )
Üzletféltől (ide tartozik a Felhasználótól,
Kártyabirtokostól) származik (illektételen
bejelentés). A Bank felel azért a kárért, ami
abból ered, hogy az Üzletfél a Bank
érdekkörében felmerülő okból Tiltást nem
tudta megtenni.

14.5 Okmányok kiszolgáltatása
Okmányok kiszolgáltatása és fizetés esetén a
Bank annak teljesít, akit megítélése szerint az
igazoló
dokumentumainak
megvizsgálása
alapján az okmányok, illetve a fizetés
elfogadására jogosultnak tart. A Bank a
személyazonosság, a meghatalmazás vagy
egyéb tény, illetve jogosultság igazolására neki
bemutatott
okmányok
eredetiségét,
érvényességét és alkalmasságát a tőle
elvárható gondossággal megvizsgálja.

14.6 Okmányok kiszolgáltatása
Okmányok kiszolgáltatása és fizetés esetén a Bank annak
teljesít, akit
az igazoló dokumentumainak elvárható
gondossággal való megvizsgálása alapján az okmányok,
illetve a fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Bank a
személyazonosság, a meghatalmazás vagy egyéb tény,
illetve jogosultság igazolására neki bemutatott okmányok
eredetiségét, érvényességét és alkalmasságát a tőle
elvárható gondossággal megvizsgálja.

14.7 Okmányok kiszolgáltatása
Okmányok kiszolgáltatása és fizetés esetén
a Bank annak teljesít, akit
az igazoló
dokumentumainak elvárható gondossággal
való megvizsgálása alapján az okmányok,
illetve a fizetés elfogadására jogosultnak tart.
A
Bank
a
személyazonosság,
a
meghatalmazás vagy egyéb tény, illetve
jogosultság igazolására neki bemutatott
okmányok eredetiségét, érvényességét és
alkalmasságát a tőle elvárható gondossággal
megvizsgálja.
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15.14. Az Üzletfél és a Bank közötti vitás
kérdések eldöntésére a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi IÍI. törvény rendelkezései
irányadóak.

15.14. .

17. A Bank nyilvántartásai
Bármely olyan, a Bank által készített okirat,
értesítés vagy nyilvántartás, amely az
Üzletfélnek a Bankkal szemben fennálló
Tartozása összegéről, fizetési megbízások
átvételéről,
sorbaállításáról,
határidők
kezdetéről és végéről, értesítések elküldéséről
és átvételéről vagy egyéb, az Üzletféllel
kapcsolatos körülményről szól, - az ellenkezője
bizonyításának hiányában - irányadóként
szolgál ezen körülmények (összegek, határidők
stb.) tekintetében az Üzletféllel szemben,
kivéve, ha ezen nyilvántartás vagy annak
valamely része tartalma a Bank nyilvánvaló
tévedéséből vagy csalárd magatartásából ered.

17. A Bank nyilvántartásai
Bármely olyan, a Bank által készített okirat, értesítés vagy
nyilvántartás, amely az Üzletfélnek a Bankkal szemben
fennálló Tartozása összegéről, fizetési megbízások
átvételéről, sorbaállításáról, határidők kezdetéről és
végéről, értesítések elküldéséről és átvételéről vagy egyéb,
az Üzletféllel kapcsolatos körülményről szól, - az
ellenkezője bizonyításának hiányában - irányadóként
szolgál ezen körülmények (összegek, határidők stb.)
tekintetében az Üzletféllel szemben, kivéve, ha ezen
nyilvántartás vagy annak valamely része tartalma a Bank
nyilvánvaló tévedéséből vagy csalárd magatartásából ered.
A jelen bekezdésben foglaltak az Üzletfél kifogásolási és
jogorvoslati jogát nem érintik.

18. JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS
Nem minősül jogról való lemondásnak, ha a
Bank az őt a Szerződés szerint megillető
bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlását
elmulasztja, vagy azt késedelmesen gyakorolja.

18. JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS
Nem minősül jogról való lemondásnak, ha a Bank vagy az
Üzletfél az őt a Szerződés szerint megillető bármely jog
vagy jogorvoslat gyakorlását elmulasztja, vagy azt
késedelmesen gyakorolja.

20.1.4.

20.1.4. A Bank az Üzletféllel kötött Szerződésben –
ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó
szerződéseket is - a kamatot, díjat, költséget vagy
egyéb szerződési feltételt - az alábbi feltételek,
illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult
egyoldalúan,
az
Üzletfél
számára
akár
kedvezőtlenül, akár kedvezően módosítani:
- bármely , a Bank működésére, jogviszonyaira jelentős
mértékben kiható jogszabály, közigazgatási szabály,

A Bank
az Üzletféllel kötött
Szerződésben – ideértve a pénzforgalmi
szolgáltatásokra
vonatkozó
szerződéseket is - a kamatot, díjat,
költséget vagy egyéb szerződési feltételt
- az alábbi feltételek, illetve körülmények
bekövetkezése
esetén
jogosult
egyoldalúan, az Üzletfél számára akár
kedvezőtlenül,
akár
kedvezően

17. A Bank nyilvántartásai
Bármely olyan, a Bank által készített okirat,
értesítés vagy nyilvántartás, amely az
Üzletfélnek a Bankkal szemben fennálló
Tartozása összegéről, fizetési megbízások
átvételéről,
sorbaállításáról,
határidők
kezdetéről
és
végéről,
értesítések
elküldéséről és átvételéről vagy egyéb, az
Üzletféllel kapcsolatos körülményről szól, az ellenkezője bizonyításának hiányában irányadóként szolgál ezen körülmények
(összegek, határidők stb.) tekintetében az
Üzletféllel szemben, kivéve, ha ezen
nyilvántartás vagy annak valamely része
tartalma a Bank nyilvánvaló tévedéséből
vagy csalárd magatartásából ered. A jelen
bekezdésben
foglaltak
az
Üzletfél
kifogásolási és jogorvoslati jogát nem érintik.
18. JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS
Nem minősül jogról való lemondásnak, ha a
Bank vagy az Üzletfél az őt a Szerződés
szerint
megillető
bármely
jog
vagy
jogorvoslat gyakorlását elmulasztja, vagy azt
késedelmesen gyakorolja.
20.1.4.

A Bank az Üzletféllel kötött
Szerződésben
–
ideértve
a
pénzforgalmi
szolgáltatásokra
vonatkozó szerződéseket is - a
kamatot, díjat, költséget vagy egyéb
szerződési feltételt - az alábbi
feltételek,
illetve
körülmények
bekövetkezése
esetén
jogosult
egyoldalúan, az Üzletfél számára
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módosítani:
- 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

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;

22.12.A
Kölcsön
meghosszabbítása

22.12.A Kölcsön futamidejének meghosszabbítása

futamidejének

Az
Az Üzletfél kérheti a Kölcsön futamidejének
meghosszabbítását, amennyiben ez
irányú kérését legkésőbb tíz Banki
Nappal a Kölcsön lejárata előtt írásban
közli a Bankkal. A Bank a kérelmet a
Szerződést
érintő
körülmények
figyelembevételével (például Üzletfél
teljesítési szándéka, együttműködése,
KHR-be való bekerülése, illetve abban
szereplése, a Biztosíték értéke, illetve
annak változása, az Üzletfél jövedelmivagyoni helyzete) elbírálja. A bírálat
eredményéről
a
Bank
írásban
tájékoztatja az Üzletfelet.

Üzletfél
kérheti
a
Kölcsön
futamidejének
meghosszabbítását, amennyiben ez irányú kérését
legkésőbb tíz Banki Nappal a Kölcsön lejárata előtt
írásban közli a Bankkal. A Bank a kérelmet a
Szerződést érintő körülmények figyelembevételével
(például
Üzletfél
teljesítési
szándéka,
együttműködése, KHR-be való bekerülése, illetve
abban szereplése, a Biztosíték értéke, illetve annak
változása, az Üzletfél jövedelmi-vagyoni helyzete)
elbírálja
azzal,
hogy
jelzáloghitel
esetén,
amennyiben a szerződése alapján fennálló
kötelezettsége teljesítésével a fogyasztó legalább
kilencven napos késedelemben van, a fogyasztó a
futamidő
alatt
egy
alkalommal
írásban
kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását
legfeljebb öt évvel, és az ilyen feltételek mellett
előterjesztett kérelmet a Bank csak alapos okkal
utasíthat el. A bírálat eredményéről a Bank írásban
tájékoztatja az Üzletfelet.

akár kedvezőtlenül, akár kedvezően
módosítani:
- bármely , a Bank működésére,
jogviszonyaira jelentős mértékben kiható
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
22.12.A
Kölcsön
futamidejének
meghosszabbítása
Az Üzletfél kérheti a Kölcsön futamidejének
meghosszabbítását, amennyiben ez
irányú kérését legkésőbb tíz Banki
Nappal a Kölcsön lejárata előtt
írásban közli a Bankkal. A Bank a
kérelmet
a
Szerződést
érintő
körülmények
figyelembevételével
(például Üzletfél teljesítési szándéka,
együttműködése,
KHR-be
való
bekerülése, illetve abban szereplése,
a Biztosíték értéke, illetve annak
változása, az Üzletfél jövedelmivagyoni helyzete) elbírálja azzal,
hogy
jelzáloghitel
esetén,
amennyiben a szerződése alapján
fennálló kötelezettsége teljesítésével
a fogyasztó legalább kilencven napos
késedelemben van, a fogyasztó a
futamidő alatt egy alkalommal írásban
kezdeményezheti
a
futamidő
meghosszabbítását
legfeljebb
öt
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26.Magatartási kódex
A Bank a 2009. szeptember 16-án aláírt és
2010. január 1. napján hatályba lépett
Magatartási Kódexnek és a helyébe lépő 2014.
január 19. napján kiadott és 2015. február 1.
napján hatályba lépett Aktualizált Magatartási
Kódex rendelkezéseinek alávetette magát, az
abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismeri el. A Bank vállalja, hogy Hitel, Hitelkeret
vagy Kölcsön nyújtása során, a Hitel vagy
Kölcsön nyújtása előtt és a teljes futamidő alatt,
továbbá a fizetési nehézségek felmerülése
esetén a transzparencia, a szabályelvűség és a
szimmetria
alapelveinek
betartásával
érvényesíti az Aktualizált Magatartási Kódex
előírásait
az
Üzletfelekkel
szembeni
magatartásában. A Aktualizált Magatartási
Kódex teljes szövege elérhető a Bank
internetes honlapján (www.cib.hu) és a
Bankfiókokban.

26.Magatartási kódex
.
A Bank a 2016. január 1-én hatályba lépett Magatartási
Kódex Ajánlás a pénzügyi szervezetek és ügyfeleikkel és
partnereikkel szembeni magatartásról rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Bank vállalja, hogy
tevékenysége során a jogszerűség, átláthatóság,
ügyfélközpontúság, szakértelem, tisztelet és diszkrimináció
tilalma, együttműködés, korrupció elleni küzdelem, az
érdekütközések kezelése, társadalmi felelősségvállalás,
fenntartható
fejlődés,
belső
kontrollmechanizmusok
alapelveinek betartásával érvényesíti a Magatartási Kódex
előírásait az Üzletfelekkel szembeni magatartásában. A
Magatartási Kódex teljes szövege elérhető a Bank
internetes honlapján (www.cib.hu) és a Bankfiókokban.

évvel, és az ilyen feltételek mellett
előterjesztett kérelmet a Bank csak
alapos okkal utasíthat el. A bírálat
eredményéről
a
Bank
írásban
tájékoztatja az Üzletfelet.
26.Magatartási kódex
.
A Bank a 2016. január 1-én hatályba lépett
Magatartási Kódex Ajánlás a pénzügyi
szervezetek és ügyfeleikkel és partnereikkel
szembeni
magatartásról
rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Bank
vállalja, hogy tevékenysége során a
jogszerűség,
átláthatóság,
ügyfélközpontúság, szakértelem, tisztelet és
diszkrimináció
tilalma,
együttműködés,
korrupció
elleni
küzdelem,
az
érdekütközések
kezelése,
társadalmi
felelősségvállalás, fenntartható fejlődés,
belső kontrollmechanizmusok alapelveinek
betartásával érvényesíti a Magatartási Kódex
előírásait
az
Üzletfelekkel
szembeni
magatartásában. A Magatartási Kódex teljes
szövege elérhető a Bank internetes
honlapján (www.cib.hu) és a Bankfiókokban.

Változás oka:
Az egyoldalú kedvező módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók rézésre szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi
rendelkezése alapján és 20.3.4. közzétélelre vonatkozó pontja alapján kerül sor:
• bármely jogszabály, bírósági határozat hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása: azaz
Az üzletszabályzat a tisztességtelen kikötések feltárása érdekében átvilágításra került, mely során az alábbi jogszabályok, joggyakorlatot egységesítő
kötelező erejű és nem kötelező erejű bírósági és egyéb jogforrások kerültek figyelembe vételre:
•
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („új Ptk.”)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről („Ptké.”)
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről („régi Ptk.”)
2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről („Fhtv.”)
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról („Hpt.”)
2014. évi XXXIII: törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről („DH1 tv.”)
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról („Vht.”)
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
A Magyar Nemzeti Bank 1/2016 (III. 11.) számú ajánlása a fizetési késedelembe esett lakossági jelzáloghitelek helyreállításáról („Ajánlás”)
2/2012. PK Vélemény
6/2013 PJE
2/2014. PJE
1/2016 PJE
Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015. november 9-10. napján a Magyar Igazságügyi Akadémián tartott Országos Értekezletről
Emlékeztető a devizahiteles peres eljárásokban előterjesztett új érvénytelenségi keresetek tárgyában a Civilisztikai Kollégiumvezetők
Országos Értekezlete keretében, 2016. március 17-én, tartott szakmai konzultációról
Emlékeztető a DH. törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekkel foglalkozó konzultációs testület 2016.
június 8. napján tartott üléséről
Emlékeztető az ún. devizahiteles ügyekben hozott végzések kapcsán felmerülő, aktuális problémákról 2016. június 20-án tartott szakmai
tanácskozásról
Emlékeztető az ún. devizahiteles ügyekben hozott végzések kapcsán felmerülő aktuális problémákról 2016. június 20-án tartott szakmai
tanácskozásról
Emlékeztető a DH. törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekkel foglalkozó konzultációs testület 2016.
szeptember 28. napján tartott üléséről („2016/09/28-i Emlékeztető”)
Gfv.VII.30.112/2015/5., ún. Lombard ítélet

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.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bankkal megkötött egyéb szerződés esetében amennyiben a módosítás hatályba lépésig nem tájékoztatja a Bankot arról,
hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás az Üzletfél által el fogadottnak tekintendő.

CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.12.08.
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