Hirdetmény
a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a
Fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat
módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatának (a
továbbiakban: KÜSZ) alábbi pontjai 2019. július 31. napjától a lentiek szerint módosulnak.
1.) A KÜSZ az alábbi ponttal egészül ki:
1.7.

Díjkimutatás
1.7.1.

1.7.2.

A Bank évente egy alkalommal, az adott naptári évet követő január 31-ig
díjmentesen az Üzletfél rendelkezésére bocsátja az Üzletfél fizetési számlájához
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő valamennyi
díjról, valamint adott esetben a fizetési számlára alkalmazott kamatlábakról
készített díjkimutatást.
A díjkimutatás naptári évre, január 1-től december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozik.

1.7.3. A Bank a díjkimutatást az Üzletfél részére - az Üzletfél ellenkező nyilatkozatáig azon a csatornán bocsátja rendelkezésre, amely csatornán a Bankszámlakivonatot
is elérhetővé teszi. Amennyiben az Üzletfél a Bankszámlakivonatot postai úton
kapja meg, a Bank a Díjkimutatást is postai úton küldi meg az Üzletfél részére.
Amennyiben az Üzletfél a Bankszámlakivonatot CIB Internet Bankon vagy CIB Bank
Online-on keresztül éri el, a Bank a díjkimutatást is CIB Internet Bankon vagy CIB
Bank Online-on keresztül bocsátja az Üzletfél rendelkezésére.

2) A 2.6.1. pont az alábbiak szerint módosul:
2.6.1.

A CIB Withsave Megtakarítási Számla a Fogyasztó számára nyújtott Szolgáltatás,
amelynek keretében a Bank az Üzletfél által elhelyezett pénzeszközök
nyilvántartására számlát vezet. A CIB Withsave Megtakarítási Számla kizárólag CIB
Bank mobilalkalmazáson, cib.hu-n keresztül igényelhető, ha az Üzletfél rendelkezik az
Üzletfél saját ügyfélszáma alatt megnyitott a Kondíciós Listában meghatározott
bankszámlával.
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A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004, a
továbbiakban: Bank) tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a Bank a Fogyasztók és Egyéni vállalkozók
részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata (a továbbiakban: LÜSZ) 2019. július 31.
napjától az alábbiak szerint módosul:

1) A 2. Meghatározások pont az alábbi fogalommal egészül ki.
3. MEGHATÁROZÁSOK

Díjkimutatás: A Bank által évente egy alkalommal az Üzletfél részére rendelkezésre bocsájtott, az
Üzletfél fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő
valamennyi díjról, valamint adott esetben a fizetési számlára alkalmazott kamatlábakról - a
2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a díjkimutatás egységesített
formátumára
és
egységes
szimbólumára
vonatkozó
végrehajtás-technikai
standardok
meghatározásáról szóló, 2017. szeptember 28-i (EU) 2018/33 bizottsági végrehajtási rendelet alapján
- készített kimutatás.
2) A 4.7. pont az alábbi ponttal egészül ki:
4.7.4. Amennyiben a Bank által vezetett Bankszámla terhére vagy javára két naptári évet elérő
időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor – ide nem értve a többéves futamidejű ügyleteket
– a Bank harminc napon belül írásban vagy a Szerződésben meghatározott módon felhívja az Üzletfél
figyelmét az adatokban bekövetkezett változások közlésére azzal, hogy az azonosító adatok közléséig
a számlán megbízás teljesítésére nincs mód.
3.) Az 5.2.5. d pont (igazolvány) törlésre került. Ennek megfelelően a felsorolás is módosult.
4.) A 9.2.2. pont h) alpontja az alábbiak szerint módosul:
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:
h) - az Üzletféllel (vagy képviselőjével) szemben a Bank büntető feljelentést tesz vagy
-nyomozó hatóság értesítése, megkeresése
feljelentésről szerez tudomást vagy

alapján

az

Üzletféllel

szembeni

- bíróság értesítése, megkeresése alapján az Üzletféllel szembeni büntető eljárásról
szerez tudomást vagy
- ha az Üzletfél (vagy képviselője) valamely Szolgáltatással kapcsolatos magatartása
bűncselekmény-gyanús, vagy feltételezhetően bűncselekménnyel áll összefüggésben
(ideértve azt is, ha a Bank üzletpolitikáját lényegesen vagy többször sértő magatartást
tanúsít.)
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 KASZ: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

2

5.) A 15.1.2. a) pontja az alábbiak szerint módosul:
a) személyesen vagy más által átadott értesítés útján Bankfiókokban, a Bankfiókok
nyitvatartási ideje alatt vagy postai úton (a CIB Bank Zrt. Ügyfél-elégedettség és
Minőségbiztosítási Osztályára , ( 1537 Budapest, Pf. 394.) címezve, azzal, hogy eltérő
címzés esetén a Bank bármely egysége köteles az Ügyfél-elégedettség és
Minőségbiztosítási Osztályához továbbítani a panaszt);
6.) A LÜSZ az alábbi 4. számú melléklettel egészül ki:

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
FOGALOMTÁR

A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a fizetési számlákhoz kapcsolódó
díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról,
illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk
(5) bekezdése szerinti jegyzéke és a Bankban alkalmazott fogalmak (márkanevek)

Ssz.

Megnevezés

Fogalommeghatározás

Bankban alkalmazott
fogalmak

Általános számlaszolgáltatások
1. Számlavezetés A számlavezető számlát vezet az ügyfél Számlavezetés, bankszámla
általi használat céljából.
2. Internetbanki és Az ügyfél a számlájához kapcsolódó CIB Internet alapú Elektronikus
mobilalkalmazási szolgáltatásokat interneten vagy mobil Szolgáltatások (CIB Internet Bank;
szolgáltatás
eszközön
(például
mobiltelefonon) CIB Bank mobilalkalmazás; CIB
keresztül veszi igénybe.
Bank Online)
3. SMSAz ügyfél azonosítása, illetve számlájának  Biztonsági
SMS
üzenetek
szolgáltatás
egyenlegéről
történő
tájékoztatása
(értesítés
CIB
Internetbank
(például átutalás vagy készpénzfelvétel
bejelentkezésekről
és
a
után) SMS üzenet segítségével történik
letiltásokról)
meg.
 CIB Mobilbank:
o Biztonsági SMS üzenetek a
CIB bankkártyával végzett
tranzakciókról (kártyafigyelő
szolgáltatás)
o SMS
üzenetek
a
bankszámlán
történt
terhelésekről és jóváírásokról
(számlafigyelő szolgáltatás)
4. Telefonos banki Az ügyfél a számlájához kapcsolódó CIB24 telefonos ügyfélszolgálat
szolgáltatás
szolgáltatásokat telefonon keresztül veszi
igénybe.
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Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
5. Átutalás
A számlavezető az ügyfél utasítására  Eseti átutalás;
belföldön
pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy  Bankközi
átutalás
GIRO-n
forintban
másik számlára, belföldön forintban.
keresztül, illetve Bankon belüli
átutalás
o elektronikusan: CIB Internet
Bank, CIB Bank mobilalkalmazás,
CIB
Bank
Online
o telefonon: CIB24
o papír
alapon
(fiókban):
Papír alapon, Magnifica
Bankárnál,
Elektronikus
aláírópadon
6. Rendszeres
A számlavezető az ügyfél utasítására Állandó átutalási megbízás
átutalás
rendszeresen azonos összegben pénzt
juttat el az ügyfél számlájáról egy másik
számlára.
7. Beszedés
Az ügyfél engedélyezi valaki
másnak Csoportos beszedés
(kedvezményezett),
hogy
az
ügyfél
számlavezetőjének utasítást adjon arra,
hogy
az
ügyfél
számlájáról
a
kedvezményezett részére pénzt juttasson
el. A számlavezető az ügyfél és a
kedvezményezett
által
megállapodott
napon
vagy
napokon
teljesíti
a
kedvezményezett részére a
fizetési
műveleteket. A fizetési művelet összege
változó nagyságú lehet.
8. Átutalás euróban A számlavezető az ügyfél utasítására SEPA átutalás, egyéb EGT-n belüli
(SEPA)
pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy EUR átutalás
másik számlára, belföldön és külföldön
euróban.
9. Átutalás egyéb
A számlavezető az ügyfél utasítására Deviza és valuta tranzakciók, forint
devizában
pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy átutalás külföldre (forint- vagy
másik számlára, belföldön és külföldön, devizaszámláról)
forinttól és eurótól eltérő pénznemben.
 Bankközi átutalás
 Bankon belüli átutalás
10. Deviza jóváírás Az ügyfél számlájának javára deviza Deviza jóváírás
összeg érkezik.
Kártyák és készpénz
11. BetétikártyaA számlavezető az ügyfél számlájához Bankkártyák
szolgáltatás
kapcsolódó
fizetési
kártyát
bocsát
rendelkezésre.
A
betéti
kártyával
végrehajtott valamennyi fizetési művelet
összegével közvetlenül és teljes egészében
megterhelésre kerül az ügyfél számlája.
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12. Hitelkártyaszolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához Hitelkártyák
kapcsolódó
fizetési
kártyát
bocsát
rendelkezésre.
A
hitelkártyával
egy
megállapodás szerinti időszak során
végrehajtott valamennyi fizetési művelet
összegével
a
megállapodás
szerinti
időpont(ok)ban
részben
vagy
teljes
egészében megterhelésre kerül az ügyfél
számlája. A számlavezető és az ügyfél
között létrejött hitelszerződés határozza
meg azt, hogy az ügyfél részére a hitel után
felszámítanak-e kamatot.
13. Betéti- vagy
Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru Betéti bankkártyák:
hitelkártyával
vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki  vásárlás belföldön
történő vásárlás belföldön.
belföldön
Hitelkártya Tranzakciók
 vásárlás belföldön
14. Betéti- vagy
Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru Betéti bankkártyák:
hitelkártyával
vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki  vásárlás külföldön
történő vásárlás külföldön.
külföldön
Hitelkártya Tranzakciók
 vásárlás külföldön
15. Készpénzfelvétel Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját Készpénzfelvétel
belföldön
számlájáról, belföldön.
pénztárból;

bankfióki

Készpénzfelvétel
Bankkártyával
pénztárból
 Idegen bankban és postán,
belföldön;
Készpénzfelvétel
Bankkártyával
ATM-ből:
 CIB Bank Zrt. által üzemeltetett
saját ATM-ben
 Belföldön, nem CIB Bank Zrt-nél
16.

Készpénzfelvétel Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját Készpénzfelvétel
Bankkártyával
külföldön
számlájáról, külföldön.
pénztárból
 Idegen pénzügyi intézménynél
külföldön;

Készpénzfelvétel
Bankkártyával
ATM-ből:
 Külföldön, az Intesa Sanpaolo
bankcsoport ATM-jeiből
 Külföldön, egyéb ATM-ből
17. Készpénzbefizetés Az ügyfél készpénzt fizet be a saját Forint tranzakciók:
belföldön
számlájára belföldön.
 Készpénzbefizetés bankfiókban
 Készpénzbefizetés
ATM-en
keresztül (azonnali jóváírás,
borítékos)
Deviza és valuta tranzakciók:
 Valuta befizetés forint- vagy
devizaszámlára
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Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
18. Folyószámlahitel A számlavezető és az ügyfél előre CIB Folyószámlahitel
megállapodnak abban, hogy az ügyfél
kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll
rendelkezésre pénz a számláján. Ez a
szerződés rögzíti a kölcsön maximális
összegét, valamint azt, hogy díjat és
kamatot felszámítanak-e az ügyfél
részére.
Egyéb szolgáltatások
19. Limitmódosítás
A fizetések összegére vagy darabszámára Limit módosítás
vonatkozó korlátozások módosítása.
Az ügyfél a számlájához kapcsolódóan További
Igazolások
bankszámla
20. kiállítása
és utólagosan kért számlakivonatok, vagy igazolás az Üzletfél
egyéb igazolások (például egy bizonyos történő kiállítása
rendelkezésre
összeg számlán történő meglétét igazoló
bocsátása
„fedezetigazolás”)
rendelkezésre
bocsátása.

kivonat,
kérésére

Módosítás oka: Az egyoldalú módosításra többek között a fogyasztók részére vezetett fizetési
számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatásra figyelemmel, valamint a fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi rendelkezésére
tekintettel 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

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 (kifüggesztés) napja: 2019. 05. 30.
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