HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ
ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI 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 Általános Lakossági Üzletszabályzata meglévő Üzletfeleket kedvezően érintve alábbiak szerint változik 2017.
augusztus 1. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések
2017. augusztus 1. napjától hatályos rendelkezések
Elektronikus aláírás: elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából Elektronikus aláírás: olyan elektronikus adat, amelyet más
végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt elektronikus adathoz csatolnak illetve logikailag hozzárendelnek, és
elektronikus adat, illetőleg dokumentum, illetve az elektronikus aláírásról amelyet az aláíró aláírásra használ
beleértve
az elektronikus
szóló törvény alapján ilyenként meghatározott, írásbelinek és dokumentumhoz azonosítás céljából végérvényesen hozzárendelt és
azonosításra alkalmasnak minősülő aláírás.
speciális toll segítségével kézzel létrehozott elektronikus aláírás is.
Elektronikus aláírópad: elektronikus aláírás rögzítésére szolgáló
elektronikus eszköz, amely esetében az aláírás létrehozása a felületén
az aláírópadhoz tartozó speciális toll segítségével kézzel történik.
Írásbeliség: Írásbeli szerződéskötésnek minősül, a Szerződés
kézjeggyel történő 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

Írásbeliség: Írásbeli szerződéskötésnek minősül, a Szerződés
kézjeggyel történő 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
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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

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.
Írásbeli nyilatkozatnak minősül az Elektronikus aláírópadon
megjelenített nyilatkozat kézzel létrehozott
elektronikus aláírással
történő aláírása.
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7. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS ÉRTESÍTÉS
7. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS ÉRTESÍTÉS
7.1. A Szerződés megkötésére és a kapcsolattartásra vonatkozó
általános rendelkezések
7.1.1. A Bank és az Üzletfél az egymásnak szóló jognyilatkozatokat,
értesítéseket, dokumentumokat, megbízásokat, üzeneteket (a
továbbiakban: értesítés) és a Szerződéseket – eltérő megállapodás
vagy rendelkezés hiányában – írásban:
d)

A
Szerződés
megkötésére
és
a
kapcsolattartásra vonatkozó általános rendelkezések a
Szerződésben esetleg meghatározott olyan más módon, amely
a Szerződés alapján kifejezetten vagy egyébként írásbelinek
minősül (ideértve a Távközlő Eszközön keresztül, a Szerződés
rendelkezéseinek megfelelő módon tett nyilatkozatot is);

7.1. A Szerződés megkötésére és a kapcsolattartásra vonatkozó
általános rendelkezések
7.1.1. A Bank és az Üzletfél az egymásnak szóló jognyilatkozatokat,
értesítéseket, dokumentumokat, megbízásokat, üzeneteket (a
továbbiakban: értesítés) és a Szerződéseket – eltérő megállapodás
vagy rendelkezés hiányában – írásban:

d) A Szerződés megkötésére és a kapcsolattartásra vonatkozó általános
rendelkezések a Szerződésben esetleg meghatározott olyan más
módon, amely a Szerződés alapján kifejezetten vagy egyébként
írásbelinek minősül (ideértve a Távközlő Eszközön, Elektronikus
aláírópadon keresztül, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon
tett nyilatkozatot is);

7.2.
7.3. A Bank által történő értesítés formái
7.3.1.
c) Kézbesítési vélelem

Értesítési Cím, lakcím

7.2. A Bank által történő értesítés formái
7.2.1.

Értesítési Cím, lakcím

c) Kézbesítési vélelem
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(ii) 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;

(iv)

A)

ha ez nem állapítható meg, akkor a
postai
kézbesítés
második
megkísérlésének napjától számított
ötödik Banki Napon;

B)

ha ez sem állapítható meg, vagy a
kézbesítés másodszori megkísérlésére
nem is került sor, akkor azon a napon,
amelyen a kézbesítetlen küldeményt a
posta a Banknak visszaküldte.

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 jogkövetkezmények a tényleges
kézbesítés (de nem átvétel) időpontjához igazodnak.

(ii) 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, amikor a
tértivény tanúsága szerint az átvételre került. Amennyiben a küldemény
kézbesíthetetlen ok jelzéssel érkezik vissza a Bankba, akkor a
küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni azon a napon, amelyen a
kézbesíthetetlen küldeményt a posta a Banknak visszaküldte.

(iv)

Amennyiben a Bank által a jelen,
Kézbesítési vélelem című szakaszban vélelmezett
kézbesítési határidőhöz képesti késedelmes kézbesítésből
eredően az Üzletfelet hátrányos jogkövetkezmények érik, az
Üzletfél a „Küldés helyétől” eltérő más címre történő
kézbesítéséről való tudomásszerzéstől számított 15 napon
belül jogosult jelezni a bank számára, ha az értesítést neki
fel nem róható, rajta kívül álló okból nem kézbesítették a
„Küldés helye” szerinti címre, annak ellenére hogy a Küldés
helye rendelkezésbe foglalt kötelezettségét betartotta.
Ebben az esetben a jogkövetkezmények a tényleges
kézbesítés időpontjához igazodnak. Amennyiben az Üzletfél
a fenti 15 napon túl bizonyítja, hogy kézbesítés nem vagy a
vélelmezett időn túl történt, úgy a jogkövetkezmények a
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Amennyiben az Üzletfél a jogszabályok által biztosított
jogaival élve, a fenti 30 napon túl bizonyítja, hogy
kézbesítés nem vagy a vélelmezett időn túl történt, úgy a
jogkövetkezmények a vélelmezett kézbesítés időpontjának
figyelembevételével beállnak, de utólag a felek a bizonyított
kézbesítési időpontnak megfelelő jogkövetkezménybeállásra tekintettel elszámolnak. Önmagában az Üzletfél
nyilatkozata nem minősül bizonyításnak, ha pedig a felek
között vita alakul ki és azt bírósági eljáráson kívül nem
tudják lezárni, a vita jogerős bírósági lezárásának
eredménye és időpontja irányadó annak tekintetében, hogy
a jogkövetkezmények mikor állnak vagy álltak be, illetve az
elszámolást mely időpontra tekintettel kell elvégezni.

9.2.Azonnali
Események

hatályú

felmondás

/

Azonnali

Hatályú

Felmondási

9.2.2.

A Bank a Szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani, amennyiben az alábbiakban meghatározott
valamely Azonnali Hatályú Felmondási Esemény bekövetkezik.
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:

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

vélelmezett kézbesítés időpontjának figyelembevételével
beállnak, de utólag a felek a bizonyított kézbesítési
időpontnak megfelelő jogkövetkezmény-beállásra tekintettel
elszámolnak. Önmagában az Üzletfél nyilatkozata nem
minősül bizonyításnak, ha pedig a felek között vita alakul ki
és azt bírósági eljáráson kívül nem tudják lezárni, a vita
jogerős bírósági lezárásának eredménye és időpontja
irányadó annak tekintetében, hogy a jogkövetkezmények
mikor állnak vagy álltak be, illetve az elszámolást mely
időpontra tekintettel kell elvégezni.

9.2.Azonnali
Események

hatályú

felmondás

/

Azonnali

Hatályú

Felmondási

9.2.2.A Bank a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani,
amennyiben az alábbiakban meghatározott valamely Azonnali Hatályú
Felmondási Esemény bekövetkezik. 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:
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 ha az Üzletfél az adott
Szolgáltatást nem rendeltetésének megfelelően, jogellenesen
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Üzletfél az adott Szolgáltatást nem rendeltetésének
megfelelően, jogellenesen vagy jogellenes célra használja (ide
nem
értve
a
Hitel
vagy
Kölcsön
Hitelvagy
Kölcsönszerződésben meghatározott céltól eltérő célra történő
felhasználását, amely önmagában, külön is Azonnali Hatályú
Felmondási Esemény a Ptk. alapján);

vagy
jogellenes
célra
használja,
amennyiben
a
szerződésszegést az Üzletfél a Bank írásbeli felhívása ellenére,
a felhívásban meghatározott határidőn belül nem szünteti meg
(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);

h) az Üzletfél (vagy képviselője) valamely Szolgáltatással kapcsolatos

h) az Üzletféllel (vagy képviselőjével) szemben a Bank büntető
feljelentést tesz vagy

magatartása

bűncselekmény-gyanús,

vagy

feltételezhetően

bűncselekménnyel áll összefüggésben (ideértve azt is ha az Üzletfél a

-nyomozó hatóság értesítése, megkeresése
alapján az Üzletféllel szembeni feljelentésről
szerez tudomást vagy

Bank üzletpolitikáját lényegesen vagy többször sértő magatartást
tanúsít, így különösen ha megvalósítja a Pmt. értelmében a pénzmosásés terrorizmusgyanús esetek valamelyikét).

- bíróság értesítése, megkeresése alapján az
Üzletféllel szembeni büntető eljárásról szerez
tudomást vagy
- ha az Üzletfél a Bank üzletpolitikáját
lényegesen vagy többször sértő magatartást
tanúsít, így különösen ha megvalósítja a Pmt.
értelmében a pénzmosás- és terrorizmusgyanús
esetek valamelyikét).
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12. ESEDÉKESSÉG

12.ESEDÉKESSÉG

12.4.5.a Bank a beszámítási joga gyakorlása keretében jogosult
továbbá saját követelései erejéig beszüntetni az Üzletféllel szemben a
Bankot terhelő, harmadik személyek felé irányuló fizetéseket, a
jogszabályok által megengedett mértékig, még akkor is, ha követelései
nem ugyanabból a jogviszonyból származnak vagy még nem
esedékesek, de azok megfizetését a Bank bizonytalannak ítéli

12.4.5.A Bank beszámítási joga gyakorlása keretében jogosult az
esedékessé vált követelése erejéig megtagadni az Üzletfél által
benyújtott fizetési megbízások teljesítését, amennyiben arra jogszabály
lehetőséget biztosít.

14.FELELŐSSÉG

14. FELELŐSSÉG

14.2.A Bank érdek- és hatókörén kívül eső események

14.2..A Bank érdek- és hatókörén kívül eső események

A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek
14.2.2.belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés (ideértve, de nem
kizárólagosan az értéktőzsdék vagy felügyeleti szervek (ideértve a
Magyar Nemzeti Bankot is) rendelkezéseit is), pénzeszközökre
vonatkozó átválthatósági vagy átruházhatósági korlátozásból, az
Üzletfelek Banknál elhelyezett betéteinek befagyasztásából, a Banknak
a Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett betéteinek befagyasztásából
keletkeznek;

A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek
14.2.2.olyan eseményből következtek, melyeket nem látott előre és nem
is kellett előre látnia, így
-

kötelező érvényű jogi szabályozás következtében
keletkeznek;

-

belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés (ideértve,
de nem kizárólagosan az értéktőzsdék vagy
felügyeleti szervek (ideértve a Magyar Nemzeti
Bankot is) rendelkezéseit is), pénzeszközökre
vonatkozó átválthatósági vagy átruházhatósági
korlátozásból, az Üzletfelek Banknál elhelyezett
betéteinek befagyasztásából, a Banknak a Magyar
Nemzeti
Banknál
elhelyezett
betéteinek
befagyasztásából keletkeznek;”

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti
Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

;

22.14. Kapcsolat más hitelintézettel

22.14. Kapcsolat más hitelintézettel

Az Üzletfél kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul bejelenti a
Banknak, ha más hitelintézetnél kölcsönt kíván felvenni. Kölcsön
felvételéhez a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az
Üzletfél vállalja, hogy más hitelintézettől kölcsönt a fentieknek
megfelelően kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával igényel.

Az Üzletfél kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul bejelenti a
Banknak, ha más hitelintézetnél kölcsönt kíván felvenni, mely Kölcsön
felvételéhez a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az
Üzletfél vállalja, hogy más hitelintézettől kölcsönt a fentieknek
megfelelően kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával igényel.

Változás oka: Elektronikus aláírópad bevezetése és az MNB 38980-2/2017 számú megkeresésének való megfelelés, mely alapján tisztességtelen
rendelkezések módosításra kerültek.

CIB Bank Zrt.
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