Hirdetmény
a 2019. július 12. napján kifüggesztett hirdetményben rögzítettek változásáról
I. 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 Általános Vállalati Üzletszabályzata,
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata, CIB internet alapú
Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzata 2019. július 12. napján
meghirdetett módosításairól és a CIB TPP csatorna Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
Különös Üzletszabályzat meghirdetéséről szóló hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény) az
alábbiak szerint változik.
I/1. Általános Vállalati Üzletszabályzat alábbi fogalma 2019. szeptember 14. napja helyett 2019.
október 15. napján lépnek hatályba:
„Kártyalapú készpénzhelyettesítő fizetési eszközt kibocsátó kérésére történő fedezetvisszaigazolási szolgáltatás jelenti a kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt - ide nem
értve az elektronikuspénzt - kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató kérésére a Bank haladéktalan
visszaigazolási szolgáltatását arra nézve, hogy a Fizető Fél fizetési számláján rendelkezésre áll-e a
kártyaalapú fizetési művelet végrehajtásához szükséges összeg.”
I/2. A Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat (Bankszámla
KÜSZ) alábbi módosításai és kiegészítései 2019. szeptember 14. napja helyett 2019. október 15.
napján lépnek hatályba:
(Fedezet hiánya/Kivételek) 2.3.2 a) (ii) az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban papír alapon,
Elektronikus aláírópadon, CIB24, Business Terminálon és Payment Factory, CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás, CIB Business Online, CIB TPP és CIB Bank Online csatornán megadott eseti,
értéknapos, állandó átutalási/átvezetési megbízásai, valamint deviza számláról magyarországi GIRO
számlaszámmal rendelkező üzletfél javára HUF devizanemben megadott megbízásai, amelyeket
fedezethiány esetén a Bank a terhelési munkanapon 16:30-ig (munkanapnak minősülő szombati
napon 13 óráig) sorbaállít. Ezen határidőt követően az így sorbaállított fedezethiányos fizetési
megbízást a Bank visszautasítja.
(Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, az Értéknapos Átutalási megbízást, a
rendszeres (állandó) Átutalási megbízást) 2.3.5 a) (vi) CIB Internet Bankon, CIB Bank Online-on, CIB
Bank mobilalkalmazáson, CIB TPP csatornán, illetve Business Terminálon keresztül nyújtja be, akkor
Bank nyomtatott levél útján, vagy – eseti átutalási megbízás visszautasítása esetén – CIB Internet
Bankon, CIB Bank Online-on, CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB TPP csatornán, illetve Business
Terminálon keresztül értesíti a fentiekről az Üzletfelet;
(Ha a Bank a forinttól eltérő devizanemű, illetve külföldre irányuló forint Átutalási (ideértve az
Átvezetést is) megbízás teljesítését visszautasítja, - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti
az Üzletfelet a visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetőség
szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez
szükséges eljárásról) 2.3.6 (v) CIB Internet Bankon, CIB Bank Mobilalkalmazáson, CIB Business
Online-on, CIB TPP csatornán vagy CIB Bank Online-on keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott
levél útján; (értesíti a fentiekről az Üzletfelet)
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2.7.4. c) Az Üzletfél a CIB TPP csatornán keresztül benyújtott jóváhagyása visszavonását nem
kezdeményezheti kivéve a terhelési naphoz kötött Fizetési Megbízásokét. Az Üzletfél a CIB TPP
csatornán benyújtott értéknapos és rendszeres átutalási/átvezetési megbízása esetén a Fizetési
Megbízást a terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza Elektronikus Szolgáltatáson
(kivéve eBroker, a SWIFT, a CIB Mobilbank és Inbiz) keresztül, CIB24-en vagy Bankfiókban.
3.2.1 Az Átutalás általános szabályai
(a)

Az Átutalásra szóló fizetési megbízással (Átutalási megbízás) a Bankszámla-tulajdonos, mint
Fizető Fél megbízza a Bankot, hogy Bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át
(számoljon el) a Kedvezményezett fizetési számlája javára. Amennyiben az Üzletfél forint
devizanemű, Bankon belüli rendszeres (állandó) Átutalási/Átvezetési megbízást kíván a Bankba
benyújtani, akkor azt az Üzletfél írásban, CIB Internet Bankon, CIB Business Online-on, CIB
TPP csatornán és CIB24-en keresztül adhatja meg. Amennyiben az Üzletfél forinttól eltérő más
devizanemű állandó, Bankon belüli Átutalási/Átvezetési megbízást kíván a Bankba benyújtani,
akkor azt az Üzletfél kizárólag írásban adhatja meg és kizárólag írásban vonhatja vissza a Bank
bármely Bankfiókjában.

(b)

Szerződés alapján az Átutalási megbízás terhelési nap (vagyis Értéknap) feltüntetésével is
benyújtható (halasztott, vagy Értéknapos Átutalás). Értéknapos Deviza Átutalást az Üzletfél
kizárólag CIB Business Online, Business Terminál, CIB TPP, illetve SWIFT csatorna igénybe
vételével jogosult benyújtani, amennyiben az Üzletfél ezen Elektronikus Szolgáltatások igénybe
vételére a Bankkal szerződést kötött. Amennyiben a terhelési nap a ténylegesen teljesíthetőnél
korábbi, vagy a Bank által előírt időszakon (azaz 1 éven) túli napot tartalmaz, a fizetési
megbízás teljesítését a Bank visszautasíthatja.

(c)

Abban az esetben, amennyiben az Üzletfél befektetési ügyfélszámláról kezdeményez Átutalást,
úgy a Bank - a 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezésnek történő megfelelés céljából - az Átutalásra vonatkozó megbízás teljesítését
jogosult megtagadni, amennyiben az Üzletfél nyilatkozata nem áll a Bank rendelkezésére arról,
hogy az általa megadott, fizetési megbízásban szereplő kedvezményezetti számla a terhelendő
számla tulajdonosának a saját nevére szóló számla.

(d)

Átutalási megbízás fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül is megadható az Üzletfél
részéről.

3.2.2 b) A Napközbeni Elszámolás során a forint Átutalások esetében a fenti (a) szakaszban
foglaltaktól eltérően a Bank biztosítja, hogy a Fizetési Művelet összege a Kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás jelen Különös
Üzletszabályzat és a Banki Órarend szerinti átvételét követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha: )
(i)
a fizetési megbízás a jelen Különös Üzletszabályzat által meghatározott Átutalás
teljesítésére szól, ide nem értve a hatósági átutalást és az Átutalási végzés alapján történő
Átutalást;
(ii)
a fizetési megbízást a Fizető Fél Üzletfél nem papír alapon (hanem CIB Internet Bank,
CIB Bank Online, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Business Online, BT, SWIFT, illetőleg CIB
TPP csatorna igénybevétele útján nyújtott szolgáltatás, CIB24 és InBiz Szolgáltatások útján)
nyújtja be; és
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(iii)
a Fizető Fél Üzletfél bankja a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszer
(azaz a GIRO) közvetlen tagja.
2.7.4 c) Az Üzletfél a CIB TPP csatornán keresztül benyújtott jóváhagyása visszavonását nem
kezdeményezheti kivéve a terhelési naphoz kötött Fizetési Megbízásokét. Az Üzletfél a CIB TPP
csatornán benyújtott értéknapos és rendszeres átutalási/átvezetési megbízása esetén a Fizetési
Megbízást a terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza Elektronikus
Szolgáltatáson (kivéve eBroker, a SWIFT, a CIB Mobilbank és Inbiz) keresztül, CIB24-en vagy
Bankfiókban. (a korábbi c) pont d) ponttá válik a módosítás eredményeként)
A Bankszámla KÜSZ 1.2.17. Erős ügyfél-hitelesítés szabályairól szóló pontja a fizetési kártyával
végzett online Fizetési Műveletek vonatkozásában (internetes vásárlások) 2019. szeptember 14. napja
helyett 2020. szeptember 14. napján lép hatályba.

A Bankszámla KÜSZ 1.2.17 Erős ügyfél-hitelesítés szabályai/ Erős ügyfél-hitelesítés alóli kivételek/Az
értékesítés helyén történő érintéses fizetés bekezdés az alábbiak szerint változik 2019. szeptember
14. napjától:
Az értékesítés helyén történő érintéses fizetés: A Bank nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést,
amennyiben a Felhasználó érintéses elektronikus Fizetési Műveletet kezdeményez, feltéve, hogy az
érintéses elektronikus Fizetési Művelet egyedi összege nem haladja meg az 50 Euro-t, valamint az
erős ügyfél-hitelesítés utolsó alkalmazásának dátuma óta az érintéses funkcióval rendelkező
készpénz-helyettesítő eszköz használatával kezdeményezett előző érintéses elektronikus Fizetési
Műveletek kumulált összege nem haladja meg a 150 Euro-t. Az átváltáskor (számításkor) figyelembe
vett árfolyam a minden hó 1-jén (amennyiben bankszünnapra esik, akkor az azt követő első Banki
Napon) és minden hó 15-én (amennyiben bankszünnapra esik akkor az azt követő első Banki Napon)
jegyzett CIB pénztári deviza közép árfolyam, amely a következő linken érhető el:

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/foreign-exchange-rate.html
A Bankszámla KÜSZ 1.2.1 pontja az alábbiak szerint változik 2019. szeptember 14. napjától:
1.2.1 Az Üzletfél a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a Bankszámla felett szabadon
rendelkezik, rendelkezése nélkül vagy ellenére a Bank csak a jogszabályban vagy Szerződésben
meghatározott esetekben terheli meg a Bankszámlát. A Rendelkező Személy a Keretszerződésben
meghatározott módon önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet. A
Bank az Üzletféltől a Bankszámla feletti bármiféle rendelkezést akkor fogad el, ha a Rendelkező
Személy(ek) adatait és aláírás mintáját az Üzletfél, illetőleg az Üzletfél képviseletére jogszabály
erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (az Üzletfél vezetője, ideértve a VÜSZ és a
KÜSZ-ük tekintetében a szervezet képviselőjét is) az erre a célra rendszeresített banki nyomtatványon
vagy a banki nyomtatványon egyébként feltüntetendő adatokat tartalmazó más okiraton, továbbá
elektronikus rendelkezések esetén az erre vonatkozó külön (Szerződésben rögzített) szabályok
szerint meghatározott formában és módon a Bank felé szabályszerűen bejelenti. A Rendelkező
Személy jogosult tájékoztatást kapni és a Bank a Rendelkező Személy részére - kérelmére – jogosult
tájékoztatást adni a rendelkezési joga alapján általa tett intézkedésekről, az általa kezdeményezett
Fizetési Műveletekről, azok teljesüléséről, - rendelkezési jogának gyakorlása céljából - a Bankszámla
egyenlegéről, valamint Számlainformációs szolgáltatás igénybevétele esetén az Üzletfél fizetési
számláján történt valamennyi műveletről.
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I/3. A CIB TPP csatorna Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzat (CIB
TPP csatorna KÜSZ) alábbi pontjai 2019. szeptember 14. napja helyett 2019. október 15. napján
lépnek hatályba, illetve a 4.2.3 pont ettől a naptól módosul is:
3.2.1 Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás keretein belül: Bankközi átutalás GIRO-n keresztül,
Bankon belüli átutalás, Átvezetés az Üzletfél CIB Banknál vezetett saját számlái között, Állandó
átutalási megbízás megadása, Állandó átvezetési megbízás megadása, Deviza bankközi átutalás,
SEPA átutalás, egyéb EGT-n belüli EUR utalás, Bankon belüli deviza átutalás, Deviza átvezetés az
Üzletfél CIB Banknál vezetett saját számlái között, Forint átutalás külföldre.
3.2.3. Kártyalapú készpénzhelyettesítő fizetési eszközt kibocsátó kérésére történő fedezetvisszaigazolási szolgáltatás keretein belül: a Bank a kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési
eszközt - ide nem értve az elektronikuspénzt - kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató kérésére
haladéktalanul visszaigazolja, hogy az Üzletfél kérés szerinti fizetési számláján rendelkezésre áll-e a
kártyaalapú fizetési művelet végrehajtásához szükséges összeg.
4.2.1 Fizetés-kezdeményezési TPP szolgáltatás körében Fizetési Művelet jóváhagyása, jóváhagyás
visszavonása, értékhatár
a)
A Fizetési Művelet teljesítésére vonatkozó jóváhagyás CIB TPP csatorna igénybe
vételével kizárólag Fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón
keresztül adható meg.
b)
Fizetési Művelet teljesítésére CIB TPP csatorna igénybe vétele útján akkor kerülhet
sor, ha azt a Fizető Fél előzetesen jóváhagyta.
c)
CIB TPP csatorna igénybe vételével több Fizetési Művelet együttes jóváhagyásra nem
kerülhet sor.
d)
A CIB TPP-csatornán keresztül történő Fizetési Művelet kezdeményezéséhez és
teljesítéséhez az Üzletfél a fentebb rögzített szabályok szerint köteles magát azonosítani, illetve
a szükséges jóváhagyást megadni.
e)
TPP-n és CIB TPP csatornán keresztül történő Fizetési Műveletek kezdeményezésére
és teljesítésére egyebekben elsősorban az Üzletfélre irányadó Bankszámlákra és Fizetési
műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint ennek rendelkezése hiányában az
Általános Vállalati, illetve Lakossági Üzletszabályzat, továbbá a benyújtási és teljesítési
időpontok vonatkozásában az Üzletfélre a Keretszerződés alapján irányadó Kondíciós Lista és
Banki Órarend irányadó.
f) Az Üzletfél a jóváhagyás visszavonását nem kezdeményezheti kivéve a terhelési naphoz
kötött Fizetési Megbízásokét. Az Üzletfél értéknapos és rendszeres átutalási/átvezetési
megbízás esetén a Fizetési Megbízást a terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja
vissza Elektronikus Szolgáltatáson keresztül, CIB24-en vagy Bankfiókban.
g)
Fizetési műveleti értékhatár: Fizetési műveleti értékhatár meghatározása nem történik
a Bank részéről és az Üzletfél számára sem biztosított értékhatár megjelölése a CIB TPP
szolgáltatások igénybe vétele során.
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4.2.3 Kártyalapú készpénzhelyettesítő fizetési eszközt kibocsátó kérésére történő fedezetvisszaigazolási szolgáltatás jóváhagyása
A CIB TPP-csatornán keresztül történő Kártyalapú készpénzhelyettesítő fizetési eszközt kibocsátó
kérésére történő fedezet-visszaigazolási szolgáltatás kezdeményezéséhez és teljesítéséhez az
Üzletfél a fentebb rögzített szabályok szerint köteles magát azonosítani, illetve a szükséges
jóváhagyást megadni. Az Üzletfél a megújuló jóváhagyását a TPP-n keresztül vonhatja vissza, míg
az egyszeri jóváhagyást nem vonhatja vissza.
4.4 Felelősségi szabályok
4.4.1 Az olyan jóvá nem hagyott Fizetési Műveletek vonatkozásában, amelyek a CIB TPP
csatorna jogosulatlan használatából erednek, a Fizető Fél viseli tizenötezer forintnak megfelelő
összeg mértékéig a kárt a fenti bejelentés megtételét megelőzően. Nem terheli ez a felelősség
a Fizető Felet, ha a jogosulatlan használatot a Fizetési Művelet teljesítését megelőzően nem
észlelhette, vagy a kárt a Bank alkalmazottjának, pénzforgalmi közvetítőjének, fióktelepének
vagy a Bank részére kiszervezett tevékenységet végzőnek az intézkedése vagy mulasztása
okozta, vagy a Bank nem írt elő Erős ügyfél-hitelesítést, vagy a kárt olyan személyre szabott
eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával
történt vagy a CIB TPP csatornát személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód
(PIN kód) vagy egyéb kód - nélkül használták, vagy a Bank nem biztosította az Üzletfél számára
a fent írt bejelentési lehetőséget. A bejelentést követően a Bank viseli a kárt az olyan jóvá nem
hagyott Fizetési Műveletek vonatkozásában, amelyek a CIB TPP csatorna jogosulatlan
használatából erednek.
4.4.2 A Bank mentesül a fentiek szerinti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott
Fizetési Művelettel összefüggésben keletkezett kárt a Fizető Fél csalárd módon eljárva okozta,
vagy a kárt az Üzletfél a 4.3. pontban meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy
súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
4.6 A Banknak a Fizetési Művelet hibás teljesítéséből vagy nemteljesítéséből, a jóvá nem hagyott
vagy jóváhagyott de hibásan teljesített Fizetési Műveletekből eredő, nem CIB TPP szolgáltatás
specifikus felelősségi kérdéseire a Bank Általános Vállalati, illetve Lakossági Üzletszabályzata és az
Üzletfélre irányadó Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
rendelkezései irányadóak.
4.7 Helyesbítés speciális szabályai CIB TPP szolgáltatás igénybe vétele esetén
Ha a helyesbítés iránti kérelemmel érintett Fizetési Művelet kezdeményezése fizetés-kezdeményezési
szolgáltatás igénybevételével történt, a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi
szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy - a saját felelősségi körén belül - a Fizetési Művelet hitelesítése
és pontos rögzítése megtörtént, valamint teljesítését az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás
műszaki hibája vagy üzemzavara nem akadályozta.
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4.8 Visszatérítés
4.8.1 Ha a Fizetési Műveletet az Üzletfél fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi
szolgáltatón keresztül kezdeményezte, a Bank haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap
végéig visszatéríti az Üzletfél részére a nem teljesített vagy a hibásan teljesített Fizetési Művelet
összegét, és a fizetési számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre
nem került volna sor.
4.8.2 Ebben az esetben a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót
terheli annak bizonyítása, hogy a Bank a fizetési megbízást átvette, a saját felelősségi körén belül a
Fizetési Művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, a Fizetési Művelet teljesítését nem
befolyásolta műszaki hiba vagy a nem teljesítés, hibás vagy késedelmes teljesítéssel összefüggő
egyéb zavar.
4.8.3 A Bank mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kötelezettségének teljesítését
tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban vagy közösségi jogi
aktusban előírt rendelkezések zárták ki.
5.1 Kártyalapú készpénzhelyettesítő
visszaigazolás kérési szolgáltatás

fizetési

eszközt

kibocsátó

kérésére

történő

fedezet-

A kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt - ide nem értve az elektronikuspénzt - kibocsátó
pénzforgalmi szolgáltató kérésére a Bank haladéktalanul visszaigazolja, hogy az Üzletfél fizetési
számláján rendelkezésre áll-e a kártyaalapú Fizetési Művelet végrehajtásához szükséges összeg, ha
a kérés időpontjában a Fizető Fél fizetési számlája online módon hozzáférhető, és a Fizető Fél
kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a Bank eleget tegyen az adott pénzforgalmi szolgáltató arra
irányuló visszaigazolási kérelmének, hogy egy adott kártyaalapú Fizetési Művelet végrehajtásához
szükséges összeg a fizetési számláján rendelkezésre áll, és a hozzájárulás az első visszaigazolás
kérése előtt megadásra kerül. Az Üzletfél jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen a Banktól a
visszaigazolást kérő pénzforgalmi szolgáltató nevéről, valamint a visszaigazolás tartalmáról.

5.2 Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás
A Bank biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző
pénzforgalmi szolgáltatóval (CIB TPP csatorna) és azt követően, hogy a Fizetési Megbízást átvette a
fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatótól, haladéktalanul teljeskörűen
tájékoztatja a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót a Fizetési Művelet
kezdeményezéséről, valamint a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató
számára elérhetővé teszi a Fizetési Művelet teljesítéséhez kapcsolódóan rendelkezésre álló - az
Üzletféllel is megosztható - információit és az Üzletfél által közvetlenül adott, valamint a fizetéskezdeményezési szolgáltatás igénybevételével adott Fizetési Megbízásokat azonos módon kezeli, így
különösen az időzítés, a teljesítési sorrend és a díjak tekintetében, kivéve, ha az eltérő módon történő
kezelés objektíven indokolható.
A CIB TPP csatorna Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzat (CIB TPP
csatorna KÜSZ) alábbi pontjai 2019. szeptember 14. napjától az alábbiak szerint változnak:
4.1.2 A Felhasználó az Elektronikus Szolgáltatások rendszereibe történő bejelentkezéshez és azokon
belül történő jóváhagyáshoz alkalmazandó jelszavakkal tudja magát hitelesíteni, illetőleg jóváhagyni a
CIB TPP csatorna igénybevételekor azzal, hogy a CIB TPP csatornán keresztül azokat a fizetési
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számláit és szolgáltatási lehetőségeket, ugyanazon felhasználói jogosultságokkal éri el és ugyanazon
jóváhagyási eljárást alkalmazza az egyes fizetési és egyéb műveletek során, amely Elektronikus
Szolgáltatás rendszerébe történő bejelentkezéshez használatos hitelesítési eljárást választotta a CIB
TPP csatornán történő bejelentkezéshez (azzal, hogy kizárólag a CIB Hard Token és a WithKEY
token jelszógeneráló eszközökkel rendelkező Felhasználó tudja igénybe venni a TPP
szolgálatásokat). A hitelesítés és jóváhagyás módja megegyezik tehát a CIB TPP csatorna igénybe
vételéhez választott azon Elektronikus Szolgáltatás Egy Felhasználó, egy időpontban kizárólag egy
Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe lehet bejelentkezve. Egy Felhasználó ugyanazon Üzletfélnek
nyújtott Elektronikus Szolgáltatáshoz kapcsolódóan egy azonosító móddal és egy jelszógeneráló
eszközzel rendelkezhet.
4.2.2 c) Az Üzletfél megújuló jóváhagyását a TPP-n keresztül vonhatja vissza, míg az egyszeri
jóváhagyást nem vonhatja vissza.

A Hirdetmény és a fent nevezett üzletszabályzatok jelen módosító hirdetménnyel nem érintett
rendelkezései változatlanul maradnak.
A módosítás oka az Általános Vállalati Üzletszabályzat 20.2.18. és 20.2.19. pontja:
„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;”
„a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási
szabályzataiban történő változás;”

II. 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 Általános Lakossági Üzletszabályzata,
fogyasztók és egyéni vállalkozások részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre
vonatkozó Különös Üzletszabályzata, fogyasztók és egyéni vállalkozások részére szóló CIB
internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzata 2019. július
12. napján meghirdetett módosításairól és a CIB TPP csatorna Elektronikus Szolgáltatásra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat meghirdetéséről szóló hirdetmény (a továbbiakban:
Hirdetmény) az alábbiak szerint változik.
II/1. Általános Lakossági Üzletszabályzat alábbi fogalma 2019. szeptember 14. napja helyett 2019.
október 15. napján lépnek hatályba:
Kártyalapú készpénzhelyettesítő fizetési eszközt kibocsátó kérésére történő fedezetvisszaigazolási szolgáltatás jelenti a kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt - ide nem
értve az elektronikuspénzt - kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató kérésére a Bank haladéktalan
visszaigazolási szolgáltatását arra nézve, hogy a Fizető Fél fizetési számláján rendelkezésre áll-e a
kártyaalapú fizetési művelet végrehajtásához szükséges összeg,
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II/2. A fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre
vonatkozó Különös Üzletszabályzat (Bankszámla KÜSZ) alábbi módosításai és kiegészítései 2019.
szeptember 14. napja helyett 2019. október 15. napján lépnek hatályba:
3.3.3. Fedezet hiánya
(a) Ha az Üzletfél megbízásában megjelölt Bankszámlán a teljesítési napon nincs
elegendő fedezet, a Bank a megbízást visszautasítja (amennyiben a Bankszámlatulajdonossal másként nem állapodik meg)
Kivételt képez:
Egyéni vállalkozónak nem minősülő Üzletfél esetén:
az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban papír alapon, Magnifica bankárnál,
Elektronikus aláírópadon, CIB24, CIB Internet Bank, CIB Bank Mobilalkalmazás,
CIB TPP és CIB Bank Online csatornán megadott eseti, értéknapos, állandó
átutalási/átvezetési megbízásai, valamint deviza számláról magyarországi GIRO
számlaszámmal rendelkező üzletfél javára HUF devizanemben megadott
megbízásai, amelyeket fedezethiány esetén a Bank a terhelési munkanapon
16:30-ig (munkanapnak minősülő szombati napon 13 óráig) sorbaállít. Ezen
határidőt követően az így sorbaállított fedezethiányos fizetési megbízást a Bank
visszautasítja.
A bankon belüli eseti forint megbízások esetében a befogadás napján 16.30-ig
benyújtott, fedezetlen megbízásokat a Bank 16.30-ig állítja sorba, a 16.30 és éjfél
között benyújtott megbízásokat a Bank a következő Banki Nap 16.30-ig állítja
sorba.
Egyéni vállalkozónak minősülő Üzletfél esetén:
az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban papír alapon, Elektronikus
aláírópadon, CIB24, Business Terminálon és Payment Factory, CIB Internet Bank,
CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB TPP és CIB Bank Online csatornán megadott
eseti, értéknapos, állandó átutalási/átvezetési megbízásai, valamint deviza
számláról magyarországi GIRO számlaszámmal rendelkező üzletfél javára HUF
devizanemben megadott megbízásai, amelyeket fedezethiány esetén a Bank a
terhelési munkanapon 16:30-ig (munkanapnak minősülő szombati napon 13 óráig)
sorbaállít. Ezen határidőt követően az így sorbaállított fedezethiányos fizetési
megbízást a Bank visszautasítja.
A bankon belüli eseti forint megbízások esetében a befogadás napján 16.30-ig
benyújtott, fedezetlen megbízásokat a Bank 16.30-ig állítja sorba, a 16.30 és éjfél
között benyújtott megbízásokat a Bank a következő Banki Nap 16.30-ig állítja
sorba.
3.3.6.

a) (v) CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on, CIB TPP
csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján eseti átutalási megbízás
esetén az átvételt követő Banki napon, Értéknapos átutalási megbízás, rendszer Átutalás
esetén a terhelési napot követő Banki Napon, vagy – eseti átutalási megbízás
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visszautasítása esetén – CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Bank
Online-on, CIB TPP csatornán keresztül értesíti a fentiekről az Üzletfelet.
3.3.7

a) (v) CIB Internet Bankon, CIB Bank Mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on, CIB TPP
csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján, értesíti a fentiekről az
Üzletfelet.

3.7.4 c) Az Üzletfél a CIB TPP csatornán keresztül benyújtott jóváhagyása visszavonását nem
kezdeményezheti kivéve a terhelési naphoz kötött Fizetési Megbízásokét. Az Üzletfél a
CIB TPP csatornán benyújtott értéknapos és rendszeres átutalási/átvezetési megbízása
esetén a Fizetési Megbízást a terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja
vissza Elektronikus Szolgáltatáson (kivéve eBroker, a SWIFT, a CIB Mobilbank és Inbiz)
keresztül, CIB24-en vagy Bankfiókban.
4.2.1.

Az Átutalás általános szabályai
(a) Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) a Bankszámlatulajdonos, mint Fizető Fél megbízza a Bankot, hogy Bankszámlája terhére
meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a Kedvezményezett bankszámlája
javára. Az átutalási megbízást az Üzletfél, mint fizető fél a Bankhoz, mint a számláját
vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül vagy fizetés-kezdeményezési
szolgáltatón keresztül nyújtja be. Amennyiben az Üzletfél forint devizanemű
rendszeres (állandó) átutalási megbízást kíván a Bankba benyújtani, akkor azt az
Üzletfél írásban, CIB Internet Bankon és CIB24-en, Magnifica Bankár
igénybevételével, a Magnifica Bankár hangrögzítővel ellátott telefonján keresztül,
CIB TPP csatornán adhatja meg. Amennyiben az Üzletfél forinttól eltérő más
devizanemű állandó átutalási megbízást kíván a Bankba benyújtani, akkor azt az
Üzletfél kizárólag írásban adhatja meg és kizárólag írásban vonhatja vissza a Bank
bármely Bankfiókjában.
(b)

Szerződés alapján az átutalási megbízás terhelési nap (vagyis Értéknap)
feltüntetésével is benyújtható (halasztott vagy Értéknapos Átutalás). Értéknapos
devizaátutalást az Üzletfél BT-n és CIB TPP csatornán keresztül nyújthat be.
Amennyiben a terhelési nap a ténylegesen teljesíthetőnél korábbi, vagy a Bank által
előírt időszakon (azaz 1 éven) túli napot tartalmaz, a fizetési megbízás teljesítését a
Bank visszautasíthatja.

(c)

Abban az esetben, amennyiben az Üzletfél befektetési ügyfélszámláról
kezdeményez Átutalást, úgy a Bank - a 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésében foglalt rendelkezésnek történő megfelelés céljából - az Átutalásra
vonatkozó megbízás teljesítését jogosult megtagadni, amennyiben az Üzletfél
nyilatkozata nem áll a Bank rendelkezésére arról, hogy az általa megadott, fizetési
megbízásban szereplő kedvezményezetti számla a terhelendő számla
tulajdonosának a saját nevére szóló számla.

(d)

4.2.2.

Átutalási megbízás fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül is megadható
az Üzletfél részéről.

A normál elszámolásra és a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó főbb szabályok
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(a)

Átutalás átvételére és teljesítésére vonatkozó határidőt a Banki Órarend
tartalmazza.

(b) A Napközbeni Elszámolás során a forint Átutalások esetében a fenti (a) szakaszban
foglaltaktól eltérően a Bank biztosítja, hogy a Fizetési Művelet összege a
Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési
megbízás a jelen Különös Üzletszabályzat és a Banki Órarend szerinti átvételét
követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha:
(i)

a fizetési megbízás a jelen Különös Üzletszabályzat által meghatározott
Átutalás teljesítésére szól, ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási
végzés alapján történő Átutalást;

(ii)

a fizetési megbízást a Fizető Fél Üzletfél nem papír alapon nyújtja be (hanem
például – de nem kizárólag - CIB Internet Bank, CIB Bank Online, CIB Bank
Mobilalkalmazás, CIB Házibank, SWIFT, illetve CIB TPP csatorna
igénybevétele vagy CIB24 útján); és

(iii) a Fizető Fél Üzletfél bankja a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési
rendszer (azaz a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.) közvetlen tagja
(iv) és konverziót nem igényel az Átutalás teljesítése.
A Bankszámla KÜSZ 1.3.9. Erős ügyfél-hitelesítés szabályairól szóló pontja a fizetési kártyával
végzett online Fizetési Műveletek vonatkozásában (internetes vásárlások) 2019. szeptember 14. napja
helyett 2020. szeptember 14. napján lép hatályba.

A Bankszámla KÜSZ 1.3.9. Erős ügyfél-hitelesítés szabályai/ Erős ügyfél-hitelesítés alóli kivételek/Az
értékesítés helyén történő érintéses fizetés bekezdés az alábbiak szerint változik 2019. szeptember
16. napjától:
Az értékesítés helyén történő érintéses fizetés: A Bank nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést,
amennyiben a Felhasználó érintéses elektronikus Fizetési Műveletet kezdeményez, feltéve, hogy az
érintéses elektronikus Fizetési Művelet egyedi összege nem haladja meg az 50 Euro-t, valamint az
erős ügyfél-hitelesítés utolsó alkalmazásának dátuma óta az érintéses funkcióval rendelkező
készpénz-helyettesítő eszköz használatával kezdeményezett előző érintéses elektronikus Fizetési
Műveletek kumulált összege nem haladja meg a 150 Euro-t. Az átváltáskor (számításkor) figyelembe
vett árfolyam a minden hó 1-jén (amennyiben bankszünnapra esik, akkor az azt követő első Banki
Napon) és minden hó 15-én (amennyiben bankszünnapra esik akkor az azt követő első Banki Napon)
jegyzett CIB pénztári deviza közép árfolyam, amely a következő linken érhető el:

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/foreign-exchange-rate.html
A Bankszámla KÜSZ 1.3.1 pontja az alábbiak szerint változik 2019. szeptember 14. napjától:
1.3.1.Az Üzletfél a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a Bankszámla felett szabadon
rendelkezik, rendelkezése nélkül vagy ellenére a Bank csak a jogszabályban vagy
Szerződésben meghatározott esetekben terheli meg a Bankszámlát. A Rendelkező
Személy a bankszámlán lévő pozitív egyenleggel a Szerződésben meghatározott módon
önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet. A Bank az
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Üzletféltől a Bankszámla feletti bármiféle rendelkezést akkor fogad el, ha a Rendelkező
Személy(ek) adatait és aláírásmintáját az Üzletfél, illetőleg az Üzletfél képviseletére
jogosult személy az erre a célra rendszeresített banki nyomtatványon vagy a banki
nyomtatványon egyébként feltüntetendő adatokat tartalmazó más okiraton, továbbá
elektronikus rendelkezések esetén az erre vonatkozó külön (Szerződésben rögzített)
szabályok szerint meghatározott formában és módon a Bank felé szabályszerűen
bejelenti. A Rendelkező Személy a Szerződést nem módosíthatja; nem jogosult a
Bankszámla-tulajdonos név- és címváltozásának bejelentésére; nem változtathatja meg
és nem vonhatja vissza más Rendelkező Személyek rendelkezési jogát. A Rendelkező
Személy rendelkezési jogosultsága fennáll mindaddig, amíg rendelkezési jogosultságát a
Bankszámla-tulajdonos (közös tulajdonban álló Bankszámla esetén valamennyi
Bankszámla-tulajdonos egyező nyilatkozattal) vissza nem vonja. A Rendelkező Személy
jogosult tájékoztatást kapni és a Bank a Rendelkező Személy részére - kérelmére –
jogosult tájékoztatást adni a rendelkezési joga alapján általa tett intézkedésekről, az általa
kezdeményezett Fizetési Műveletekről, azok teljesüléséről, valamint - rendelkezési
jogának gyakorlása céljából - a Bankszámla egyenlegéről, valamint Számlainformációs
szolgáltatás igénybevétele esetén az Üzletfél fizetési számláján történt valamennyi
műveletről.
II/3. A CIB TPP csatorna Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzat
tekintetében a jelen Hirdetmény I/3. pontjában írtak alkalmazandóak a Bank fogyasztó és egyéni
vállalkozó ügyfeleire is.

A Hirdetmény és a fent nevezett üzletszabályzatok jelen módosító hirdetménnyel nem érintett
rendelkezései változatlanul maradnak.
A módosítási oka Bank fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági
Üzletszabályzatának 20.1.4. pont alábbi alpontja:
-

bármely, a Bank működésére, jogviszonyaira 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;

-

a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban,
kockázatvállalási szabályzataiban történő változás,

eljárási,

működési

és

CIB Bank Zrt.

Közzététel (kifüggesztés) napja: 2019. szeptember 13.
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