Hirdetmény
A Hitelszerződések és Bankgarancia és Akkreditív megbízási szerződések Általános Szerződési
Feltételei
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI ÜZLETÁGBAN

2018. március 31. napjától hatályos
Módosításáról

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a Bank Kis- és Középvállalati üzletágban alkalmazandó Hitelszerződések
és Bankgarancia és Akkreditív megbízási szerződések Általános Szerződési Feltételei (a
továbbiakban: ÁSZF) 2018. március 31. napjától az alábbiak szerint módosulnak (a módosítások
aláhúzással jelölve):
Az ÁSZF „1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK pontjában szereplő
Finanszírozási Okirat meghatározás az alábbiak szerint módosul:

„Finanszírozási Okirat
(a)
a Szerződés (ideértve annak Mellékleteit is);
(b)
a lehívási kérelem, kibocsátási formanyomtatvány;
(c)
bármely egyéb, a Szerződéssel összefüggésben aláírt, kötelezettségvállalást tartalmazó okirat
(ideértve, de nem kizárólag bármely, a Szerződéssel összefüggésben aláírt kezességi és biztosítéki
szerződést is);
(d)
az ÁSZF, valamint az Üzletszabályzat (ideértve a Kondíciós listát is); és
(e)
bármely, a Bank és az Üzletfél megállapodása alapján ekként minősülő okirat.”
Az ÁSZF „4. ELŐFELTÉTELI OKIRATOK pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Előfeltételi Okiratok
Ha a Szerződés előfeltételi okiratok benyújtását írja elő, az Üzletfél vállalja, hogy saját költségén
beszerzi és a Bankhoz benyújtja az összes Előfeltételi Okiratot a Bank által elfogadható formában és
tartalommal.
Az Üzletfél az alábbi módokon igazolhatja, hogy nincs adó és vámtartozása:
(a) 30 napnál nem régebbi eredeti Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott nemleges
adóigazolás; vagy
(b) azon tény, hogy az Üzletfél szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető:
(i) köztartozás-mentességi adatbázisban; vagy

(ii) minősített adózói listán, és ha az Üzletfél vám-, illetve jövedéki adó köteles
tevékenységet folytat, akkor eredeti adóigazolás arról, hogy az Üzletfélnek nincs
tartozása,
és nem kapott halasztást tartozás megfizetésére; vagy
(c) amennyiben az Üzletfélnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé korábban lejárt, de már
átütemezett tartozása van, az erről szóló határozat és az esedékes átütemezett tartozás
határidőben történt befizetésének igazolása, vagy
(d) amennyiben az Üzletfél legalább 3 hónapja számlavezetési kapcsolatban áll a Bankkal,
nem szükséges a fentiek szerinti igazolások benyújtása, vagy a NAV adatbázisban való
szereplés tényének igazolása, abban az esetben, ha az Üzletfél Banknál vezetett számláin
az első folyósítás napján nem áll sorban hatósági átutalás és ezen a napon hatósági
átutalás nem is teljesült, és nem fedezete az adott Szerződésnek a Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. készfizető kezességvállalása.”
Az ÁSZF „11. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 11.1. alpontja az alábbi új (p) alponttal
egészül ki:

„11. Általános kötelezettségvállalások
11.1 Az Üzletfél, illetve a 11.1 (a); 11.1 (g) és a 11.1 (k) pontok esetében a Kezes és a Biztosíték
Nyújtó is vállalja az alábbi kötelezettségek megfelelő és határidőben történő teljesítését, kivéve, ha
az eltéréshez a Bank előzetesen írásban hozzájárult:
(p) a tulajdonosa(i) és a tulajdonosa(i) leányvállalatai és egyéb Kapcsolt Vállalkozásai felé
mindenkor fennálló kötelezettségét (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tagi
hiteleket, menedzsment díj, tanácsadói díj stb. alapján fennálló kötelezettségeit, ide nem
értve ugyanakkor a más szerződéses jogviszonyon alapuló kifizetéseket, feltéve, hogy
azok megkötésére a piacon szokásos feltételekkel került sor) mindenben alárendeli a
Bank által nyújtott hitelnek, azaz nem teljesít kamat-, díj-, és tőkekifizetést a megjelölt
személyek részére, sem tényleges kifizetéssel, sem ellenkövetelés beszámításával. „
Az ÁSZF „20. INFORMÁCIÓADÁS 20.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:
„20. Információadás

20.1. Az Üzletfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az alábbi esetekben az Üzletfélre
vonatkozó információt (ideértve a bank- és üzleti titoknak minősülőt is) (ideértve a Finanszírozási
Okiratok másolatát is) adjon át:
(a)
a Bank tanácsadóinak (ideértve a jogi, számviteli, adó- és más tanácsadókat, értékbecslőket és
hivatásos szakértőket);
(b)
bírósági, választottbírósági, hatósági vagy más eljárásban;
(c)
kormányzati, bankfelügyeleti, adó- vagy más illetékes hatóságnak;
(d)
a CIB Bankcsoport tagjainak (ideértve a Bank külföldi anyavállalatát is) vagy olyan
személyeknek, akikkel a Szerződéssel kapcsolatos átruházási, részesedési vagy egyéb
megállapodás megkötését tervezi vagy ilyen megállapodást már megkötötte;
(e)
olyan személynek, aki a Bank részére adatfeldolgozást, kiszervezett tevékenységet végez;
(f)
hitelminősítő intézetnek;
(g)
tőzsdei, kibocsátási vagy más hasonló testületnek;
(h)
értékpapírosítással vagy azzal egyenértékű jogügylettel kapcsolatos személynek;

Üzletfél, vagy egyéb Biztosítékot Nyújtó által adott biztosítékkal kapcsolatos biztosítást kezelő
biztosítónak abban a körben, amely a Bank biztosítékainak érvényesíthetősége érdekében
szükséges, ideértve ha a biztosítás hibás, téves vagy egyébként javítandó adatainak
helyesbítése szükséges;
(j)
az Üzletfél Kapcsolt Vállalkozásának, Üzletfélcsoport tagjának, Biztosítékot Nyújtónak;
(k)
ha a Bank jogszabály vagy egyéb előírás alapján valamely információ átadására köteles.
A Bank az alábbi banktitokkörbe tartozó adatok átadására jogosult az Üzletfél fenti felhatalmazása
alapján amennyiben az adatátadás nem a Hpt-ben meghatározott kötelező adatszolgáltatási
szabályok alapján történik:
Üzletfél neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, KSH száma; ill. Üzletfél neve, születési neve,
anyja neve, születésének helye és ideje, lakcíme, vállalkozói igazolványa száma; Üzletfél
számlaszáma, egyenlege, forgalma; az Üzletfél Bankkal kötött bármilyen szerződéseivel kapcsolatos
adatok (szerződéseinek azonosítója, a szerződéskötés időpontja, típusa, összege, futamideje,
biztosítéka, a Bank követelésének összege; az Üzletfél fizetési készsége és képessége). A Kezes
részére – a fentieken túlmenően – a Bank minden olyan, banktitokkörbe tartozó adat átadására
jogosult, amellyel kapcsolatban a Bankot az új Ptk. értelmében a Kezes felé információszolgáltatási
kötelezettség terheli. A Bank jogosult bármely Biztosítékot Nyújtó részére átadni bármely
Finanszírozási Okirat teljes másolatát.”
(i)

CIB Bank Zrt.
A közzététel (kifüggesztés) napja: 2018. március 14.

