Hirdetmény
a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók
és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat és a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat
2019. június 17. napjától hatályos módosításáról.
I.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
tájékoztatja tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános
Lakossági Üzletszabályzata 2019. június 17. napjától az alábbiak szerint módosul:
A „2. MEGHATÁROZÁSOK” című pont az alábbi fogalmakkal egészül ki
ATM-en keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetés (cash-in): Az Üzletfélnek lehetősége van
arra, hogy napi 24 órán keresztül – a Bank által meghatározott – kizárólag a Bank által üzemeltetett,
azonnali jóváírású készpénzbefizetés szolgáltatás nyújtására alkalmas ATM-ekbe a Banknál
érvényes, forint alapú betéti- vagy hitelkártyával, forint bankjegyekben a behelyezett bankkártyához
tartozó forint devizanemű Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára készpénzt
fizessen be, mely befizetett összeg azonnal jóváírásra kerül a betéti- vagy hitelkártyához tartozó
Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára.
ATM-en keresztüli borítékos készpénzbefizetés: Az Üzletfélnek lehetősége van arra, hogy napi 24
órán keresztül - a Bank által meghatározott - kizárólag a Bank által üzemeltetett borítékos
készpénzbefizetés szolgáltatás nyújtására alkalmas ATM-ekbe a Banknál érvényes, forint alapú
betéti- vagy hitelkártyával – forint bankjegyekben készpénzt fizessen be a bankkártyájához tartozó
forint devizanemű Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára, kizárólag az erre a
célra rendszeresített, az ATM által kiadott boríték felhasználásával. A befizetett összeg az Üzletfél
bankszámláján legkésőbb három Banki Napon belül kerül jóváírásra.

II.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
tájékoztatja tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata 2019. június 17.
napjától az alábbiak szerint módosul:
A „4.5.1 Készpénzbefizetés fizetési számlára” című pont az alábbi (h) ponttal egészül ki

(h)
A Bankszámlára történő, ATM-en keresztüli befizetések
A Bankszámlára történő ATM-en keresztüli készpénzbefizetések szabályait a CIB Bank Zrt. Fogyasztók
részére szóló Bankkártyákra Vonatkozó Különös Üzletszabályzata 1.1.9. és 1.1.10. pontjai
tartalmazzák.
III.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
tájékoztatja tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók részére szóló Bankkártyákra vonatkozó
Különös Üzletszabályzata 2019. június 17. napjától az alábbiak szerint módosul:

Az 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.5.1, 1.7.1.2, 1.8.2, 1.10.9 pontjai az alábbiak szerint
módosulnak/egészülnek ki
1.1.8 A Bankkártya, Bankkártya Tranzakciók végzésére használható forintban és/vagy devizában, a
nemzetközi kártyatársaságok szabályzataiban foglaltak szerint. A Bankkártya az Elfogadóhelyeken
Vásárlásra és/vagy Készpénzfelvételre szolgál. A Bankkártya az ATM-eknél Készpénzfelvételre és
készpénzbefizetésre is használható. ATM-en keresztül történő készpénzbefizetést két eltérő módon
tudják Üzletfeleink igénybe venni (ATM-en keresztüli borítékos készpénzbefizetés, ATM-en keresztüli
azonnali jóváírású készpénzbefizetés). A Bank a Bankkártyával történő pénztári Készpénzfelvételt
saját Bankfiókjaiban nem biztosítja.
1.1.9

A bankszámlára történő ATM-en keresztüli borítékos készpénzbefizetés

(a) Az Üzletfélnek lehetősége van arra, hogy napi 24 órán keresztül - a Bank által meghatározott kizárólag a Bank által üzemeltetett ATM-ekbe a Banknál érvényes, forint alapú betéti- vagy
hitelkártyával – forint bankjegyekben készpénzt fizessen be a betéti- vagy hitelkártyájához tartozó
forint devizanemű (HUF) Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára, kizárólag az
erre a célra rendszeresített, az ATM által kiadott boríték felhasználásával. A szolgáltatást
Főkártyabirtokos és Társkártyabirtokos Üzletfelek egyaránt igénybe vehetik. Az ezen szolgáltatásra
lehetőséget biztosító ATM-ek listájáról a Bank a www.cib.hu internetes honlapján, valamint a
Bankfiókokban kapható tájékoztató útján tájékoztatja Üzletfeleit.
(b) A Bank az ATM-et bizottságilag (jelen 1.1.9. szakasz alkalmazásában: Bizottság) minden olyan
Banki Napon pénztárnyitás előtt kinyitja, majd ugyanezen nap folyamán a borítékban elhelyezett
összeget megszámlálja, amikor a banki nyilvántartás ATM-en keresztül történt borítékos
készpénzbefizetést jelez. A Bank a forint bankjegyekben beérkezett összeget az Üzletfél
Bankszámláján/Kártyafedezeti Számláján/Hitelkártyaszámláján legkésőbb három Banki Napon belül
jóváírja.
(c) A Bizottság jegyzőkönyvet vesz fel a következő esetekben:
- amennyiben a befizetéskor az Üzletfél által megadott forint összeg és a Bizottság által megszámolt
összeg között eltérés van, amit követően – eltérés esetén - a Bank a Bizottság által megállapított
összeget írja jóvá az Üzletfél Bankszámláján/Kártyafedezeti Számláján/Hitelkártyaszámláján;
- amennyiben a boríték forint (HUF) devizanemtől eltérő devizanemű készpénzt (is) tartalmaz;
- amennyiben a boríték hamis pénzt (is) tartalmaz.
- amennyiben a boríték pénzérmét vagy egyéb értéktárgyat (is) tartalmaz.
A Bank a forint devizanemtől eltérő devizanemű bankjegyet, bármely devizanemű pénzérmét vagy az
értéktárgyat értéktárában helyezi el, ahonnan az Üzletfél vagy meghatalmazottja jogosult azt átvenni
a lentiek szerint.
A fenti esetekben a Bank a felvett jegyzőkönyv egy példányának postai úton történő megküldésével
haladéktalanul értesíti az Üzletfelet.
Az Üzletfél, illetve képviselője, képviseleti minőségének, illetve személyazonosságának az
azonosításra alkalmas okirattal, és jogosultságának az ATM által kiadott befizetési
bizonylatszelvénnyel történt igazolása után veheti át a forint (HUF) devizanemtől eltérő devizanemű
készpénzt, illetve az értéktárban elhelyezett pénzérmét vagy egyéb értéktárgyat.
(d) Az Üzletfél a befizetéssel tudomásul veszi a Bizottság megállapításait.
(e) Az ATM-nek a befizetés során történt nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért a
felelősség az Üzletfelet terheli.

(f) Az ATM-en keresztül történő borítékos befizetésekre a Bank a Kondíciós Listában a Bankfiókban
történő készpénzbefizetésekre érvényes díjtételét alkalmazza a 2019.06.17. napja előtt szerződést
kötő Üzletfelek esetében. A 2019.06.17. napján, illetve ezt követően Szerződést kötő Üzletfelekre a
Bank a Kondíciós Listában az ATM-en keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetésre érvényes
díjtételt alkalmazza.
1.1.10 Az Üzletfél bankszámlájára történő ATM-en keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetés
(a) Az Üzletfélnek lehetősége van arra, hogy napi 24 órán keresztül igénybe vegye a Bank által
üzemeltetett meghatározott ATM-eken, kizárólag a Bank által kibocsátott, bármely típusú, forint
alapú betéti- és hitelkártyával az azonnali jóváírású készpénzbefizetési szolgáltatást, melynek
keretében az Üzletfélnek lehetősége van forint bankjegyben készpénzt befizetni a jelen pontban
hivatkozott (i) betéti bankkártyához tartozó forint devizanemű Bankszámlára vagy Kártyafedezeti
Számlára, (ii) hitelkártyához tartozó forint devizanemű Hitelkártyaszámlára. A szolgáltatást
Főkártyabirtokos és Társkártyabirtokos Üzletfelek egyaránt igénybe vehetik. Az ezen szolgáltatásra
lehetőséget biztosító ATM-ek listájáról a Bank a www.cib.hu internetes honlapján, valamint a
Bankfiókokban kapható tájékoztató útján tájékoztatja Üzletfeleit.
(b) Az azonnali jóváírású készpénzbefizetés keretében az erre alkalmas ATM-ekbe alkalmanként
maximum 200 db forint bankjegyet, vagy 3.599.000 forint összeget lehet befizetni a behelyezett
Bankkártyához tartozó forint Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára.
(c) Az azonnali jóváírású készpénzbefizetés során az ATM-ekbe kizárólag forint bankjegyek befizetése
lehetséges, az ATM-be helyezett forint alapú betéti- és hitelkártyához tartozó forint
Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára.
(d) A Bank a forint devizanemtől eltérő devizanemű bankjegyet, bármely devizanemű pénzérmét
vagy idegen értéktárgyat az ATM befizető nyílásán keresztül azonnal visszaadja.
(e) A hamisgyanús forint bankjegyeket a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint
hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló mindenkor hatályos MNB
rendeletnek megfelelően az ATM azonnal bevonja, a bevonásról bizonylatot nyomtat, melyen
tételesen feltünteti a hamisgyanús bankjegyeket. A Bank az ATM-ben tárolt információk alapján
beazonosítja a hamisgyanús bankjegyet használó Üzletfelet. A Bank a hamisgyanús bankjegyeket
továbbítja az MNB-nek. Ezt követően az MNB szakértői megvizsgálják a bankjegyeket. A vizsgálatról
jegyzőkönyv készül, majd a Bank azt kézhezvétel után megküldi az Üzletfélnek.
(f) Az ATM-nek a befizetés során történt nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért a
felelősség az Üzletfelet terheli.
1.1.11 Az ATM-en keresztül történő azonnali jóváírású készpénzbefizetés szolgáltatás a Banknál
2019.06.17. napjától érhető el Üzletfeleink számára, melyre a Bank a Kondíciós Listában az ATM-en
keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetésre érvényes díjtételt alkalmazza.
1.1.12 A Bankkártyával adott fizetési rendelkezés visszavonhatatlan, kivéve, ha a fizetési
rendelkezéssel egyidejűleg annak összege nem került meghatározásra.
1.5.1 A Bank a Kártyabirtokos részére a Bankkártyához Bankkártya PIN Kódot bocsát ki. A
Bankkártya PIN Kód ismeretében a Kártyabirtokosnak lehetősége van Készpénzfelvételre és
készpénzbefizetésre az emblémázott bankjegykiadó automatáknál (ATM) és Vásárlásra a Bankkártya
PIN Kód használatához kötött elektronikus terminál (POS) esetén. A Kártyabirtokosok nem jogosultak
egymás Bankkártya PIN Kódját megismerni.

1.7.1.2 Bankkártyával történő készpénzfelvétel és készpénzbefizetés esetén a Kártyabirtokos által a
Bankkártya PIN Kód megadása az ATM-nél. A készpénzbefizetés történhet ATM-en keresztüli
borítékos készpénzbefizetés, illetve ATM-en keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetés
szolgáltatás igénybevételével.
1.8.2 Az ATM-nél történő azonnali jóváírású készpénzbefizetés alkalmával maximum 200 db forint
bankjegyet, vagy 3.599.000 forint összeget lehet befizetni a behelyezett bankkártyához tartozó
Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára.
1.10.9 Az 1.1.10. pontban írt ATM-en történő azonnali jóváírású készpénzbefizetés esetén a
tranzakció összegét és jutaléka(i)t a tranzakció idejét követően, a lehető legrövidebb időn belül a
Bank az Üzletfél Bankszámláján/Kártyafedezeti Számláján/Hitelkártyaszámláján jóváírja, illetve azt
megterheli.
A fentiekben meghatározott üzletszabályzatok módosításának oka:
Az egyoldalú, az Üzletfelek számára nem kedvezőtlen módosításra az ATM-en keresztüli azonnali
jóváírású készpénzbefizetés szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor.
CIB Bank Zrt.
A közzététel (kifüggesztés) napja: 2019. június 14.

