Hirdetmény
a Kis- és Középvállalati üzletágban alkalmazandó
Hitelszerződések és Bankgarancia és Akkreditív megbízási szerződések Általános Szerződési
Feltételeinek,
a Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatnak,
a Hitel és Kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatnak,
a Business Terminál szolgáltatásra vonatkozó
Különös Üzletszabályzatnak, valamint Általános Vállalati Üzletszabályzatnak a
2015. június 7. napjától hatályos
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 fent megjelölt Különös Üzletszabályzatok alábbi pontjai 2015.
június 7. napjától az alábbiak szerint módosulnak:
I.
A Kis- és Középvállalati üzletágban alkalmazandó Hitelszerződések és Bankgarancia és
Akkreditív megbízási szerződések Általános Szerződési Feltételei 8.3.(f) pontja 8.3.(e) pontra
módosul, valamint a dokumentum az alábbi 8.5. ponttal egészül ki:
„8.5. Abban az esetben, ha a kamatszámítás a Szerződés szerint kamatbázis
(BUBOR/EURIBOR/LIBOR) alkalmazásával történik és az alkalmazandó kamatbázis közzétett értéke
negatív, úgy a kamatbázis mértéke az adott kamatperiódus vonatkozásában nullának tekintendő.”
II.
A Hitel és Kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat – technikai hiba miatt
hiányos - 2.7. pontja törlésre kerül, valamint a 2.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.4.1. „Az Üzletfél a hitelezéssel kapcsolatban a Bank részére a Szerződésben meghatározott
mértékű kamatot, jutalékot, költségtérítést, illetve díjat fizet. Abban az esetben, ha a kamatszámítás a
Szerződés szerint kamatbázis (BUBOR/EURIBOR/LIBOR) alkalmazásával történik és az
alkalmazandó kamatbázis közzétett értéke negatív, úgy a kamatbázis mértéke az adott kamatperiódus
vonatkozásában nullának tekintendő. Amennyiben a felek a szerződéskötéskor az ellenérték
megjelölését és/vagy mértékét külön nem rögzítették, akkor a Kondíciós Listában meghatározott
ellenértéket és ott rögzített mértéket kell fizetni. Hitelezési jogviszony esetére járó kamatnál a
kamatszámítás kezdő napja a Kölcsön folyósításának napja, utolsó napja a lejárat, illetve ha a
Kölcsön a lejárat napja előtt törlesztésre kerül, akkor a törlesztést megelőző nap.”
III.
Az Általános Vállalati Üzletszabályzat alábbi pontjai és fogalmai az alábbiak szerint
módosulnak, továbbá ezen dokumentum az alábbi 14.10. ponttal egészül ki:
Kártyafedezeti Számla az Üzletfél kérésére Bankszámlája mellett megnyitott, Betéti Bankkártya
forgalmának elszámolására szolgáló számla.
Mikrovállalkozás a Pft. 2.§ 17. pontja szerinti vállalkozás.
Rendelkező Személy az Üzletfél nevében eljárni jogosult, Bankszámla feletti rendelkezésre és egyéb
műveletek elvégzésére jogosultként bejelentett természetes személy.
6.2.4. (e) ha törvényességi felügyeleti eljárás indul vele szemben, illetve ha törlési vagy
kényszertörlési eljárás indul az Üzletféllel kapcsolatban;
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7.2.1. (a) (ii) A Bank bármikor jogosult az Üzletfél külön értesítése nélkül is bármely értesítést az
Üzletfél Értesítési Címére vagy közokirattal igazolt, illetve bejegyzett székhelyére továbbítani –
függetlenül az Üzletfél által megadott Értesítési Címtől, illetve az értesítésekre vonatkozóan az
Üzletfél által adott instrukcióktól -, ha az értesítés, az Üzletfél károsodástól való megóvása érdekében
szükséges vagy az Üzletfelet szerződésszegése orvoslására szólítja fel, vagy az üzletmenetben
bekövetkező jelentős változásra hívja fel a figyelmet, vagy ha az értesítés megküldése a Bank
jogszabály által előírt kötelezettsége.
7.2.4. (a) Az Üzletfél írásbeli kérésére (amelyben kifejezetten elismeri, hogy ezt a Bank nem ajánlja és
kizárólag a Szolgáltatás Üzletfél számára bizalmi jellegéből adódóan biztosítja) és felelősségére
(ideértve a késedelmes átvételből eredő kárért és jogkövetkezményekért fennálló felelősséget is) a
Bank a levelezést visszatartja és Bankfiókban kézbesíti. Az értesítést ebben az esetben a
Bankfiókban történő elhelyezését követő Banki Napon kézbesítettnek kell tekinteni. A Bank a
Szerződés megszűnésével kapcsolatos értesítést ebben az esetben is jogosult a Üzletfélnek egyéb
módon is kézbesíteni, azzal, hogy a kézbesítést ekkor is a fentiek szerint kell megtörténtnek tekinteni.
A Bank az Üzletfél Bankfiókban maradó Bankszámlakivonatait három hónapig őrzi, ennek elteltével az
Üzletfél Bankszámlakivonat kérési igénye esetén a Bank jogosult a számlakivonat pótlási díját
felszámítani. Amennyiben az Üzletfél az értesítések tekintetében „nem kér értesítést” rendelkezést
adott, az értesítések a keltüket követő napon tekintendők kézbesítettnek, de az Üzletfél kérésére a
fentiek is irányadók (ideértve a megszűnéssel kapcsolatos rendelkezéseket is). Az Üzletfélnek a
kérésben azt is kifejezetten tudomásul kell vennie, hogy kérése elsősorban Bankszámlakivonatokra és
tájékoztató anyagokra terjed ki. A Szerződés szempontjából jelentős körülményekről szóló
értesítéseket (szerződésszegés, megszűnés) a Bank jogosult a VÜSZ-ben szabályozott egyéb módon
is kézbesíteni. A Szerződés vonatkozásában az Üzletfélnek küldött felmondásról szóló értesítést a
Bank jogosult az Üzletfél bejegyzett székhelyére címezve megküldeni.
9.7.3. Amennyiben a Bank Szerződésszegési Eseményre hivatkozással felmondja az Üzletfél
Bankszámlaszerződését, úgy ezen Szerződés megszűnésének időpontjában, megszűnik minden, a
Felek között létrejött következő Szerződés: kártyaelfogadói Szerződés, Bankkártya Szerződés,
Kártyafedezeti Számlára vonatkozó Szerződés, Business Terminálra vonatkozó Szerződés,
csoportfinanszírozásra vonatkozó Szerződés (cash-pool Szerződés), széfbérleti Szerződés, postafiók
bérleti Szerződés, a CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatások, az eBroker, valamint a CIB
Mobilbank szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Szerződés, a postai kifizetési utalványon
kezdeményezett készpénz kifizetéséhez szükséges adatállományok banki közvetítésére létrejött
Szerződés, a postai készpénzátutalási megbízás útján kezdeményezett készpénz befizetéshez
kapcsolódóan az adatállományok banki közvetítésére létrejött Szerződés. Társas vállalkozás,
szervezet Üzletfél esetében a Felek között elsőként létrejött Keretszerződés részét képező forint
Bankszámla Szerződés megszűnése, ezen Szerződés megszűnésének időpontjában automatikusan
megszünteti a Felek között létrejött, fentiekben felsorolt Szerződéseket, valamint a forinttól eltérő
devizanemben vezetett Bankszámlákra vonatkozó Szerződéseket is.
10.2. A Bank a napközbeni többszöri árfolyamjegyzés jogát fenntartja a Bank által képzett összes
árfolyammal kapcsolatban. A Bank fenntartja továbbá a jogot arra, hogy az Üzletfelei egyidejű,
hirdetmény útján történő tájékoztatása mellett az árfolyamjegyzést felfüggessze minden olyan váratlan
körülmény (különösen, de nem kizárólag valuta/deviza le-, vagy felértékelés, államcsőd, vagy
államcsőd közeli állapot, rendkívüli, a szokásos, előre meghirdetett, hazai vagy nemzetközi monetáris
szabályozás keretein túlmutató jegybanki eszköz bevezetése, alkalmazása vagy eltörlése, a pénz-és
tőkepiaci műveletekre befolyást gyakorló tőzsdei, elszámolóházi, hatósági, kormány vagy kormányközi
vagy más nemzetközi döntés, gazdasági vagy politikai válság, krízis, fenyegető válság,
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terrorcselekmény, természeti csapás, sztrájk, zavargás, katonai agresszió, hadüzenet, háború,
járvány, blokád, súlyos energetikai, vagy adatátviteli zavar, nukleáris baleset, adott iparágat,
tevékenységet vagy társaságot érintő rendkívüli helyzet) okozta átmeneti vagy tartós állapot esetén,
amelyben a pénzügyi eszközökre, vagy meghatározott pénzügyi eszközre, instrumentumra jegyzett
piaci árfolyamok váratlanul, számottevő mértékben megváltoznak, vagy a Bank megítélése szerint
ezek veszélye fenyeget, azzal, hogy az árfolyamjegyzés felfüggesztéséből eredő kárért való
felelősséget a Bank kizárja.
14.10. Felelősség Szolgáltatások felfüggesztéséért
A Bank fenntartja a jogot arra, hogy az Üzletfelei egyidejű, hirdetmény útján történő tájékoztatása
mellett a Szolgáltatások nyújtását felfüggessze minden olyan váratlan körülmény (különösen, de nem
kizárólag valuta/deviza le-, vagy felértékelés, államcsőd, vagy államcsőd közeli állapot, rendkívüli, a
szokásos, előre meghirdetett, hazai vagy nemzetközi monetáris szabályozás keretein túlmutató
jegybanki eszköz bevezetése, alkalmazása vagy eltörlése, a pénz-és tőkepiaci műveletekre befolyást
gyakorló tőzsdei, elszámolóházi, hatósági, kormány vagy kormányközi vagy más nemzetközi döntés,
gazdasági vagy politikai válság, krízis, fenyegető válság, terrorcselekmény, természeti csapás, sztrájk,
zavargás, katonai agresszió, hadüzenet, háború, járvány, blokád, súlyos energetikai, vagy adatátviteli
zavar, nukleáris baleset, adott iparágat, tevékenységet vagy társaságot érintő rendkívüli helyzet)
okozta átmeneti vagy tartós állapot esetén, amelyben a pénzügyi eszközökre, vagy meghatározott
pénzügyi eszközre, instrumentumra jegyzett piaci árfolyamok váratlanul, számottevő mértékben
megváltoznak, vagy a Bank megítélése szerint ezek veszélye fenyeget azzal, hogy a Szolgáltatások
nyújtásának felfüggesztéséből eredő kárért való felelősséget a Bank kizárja.
IV.
A Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat alábbi pontjai
az alábbiak szerint módosulnak, valamint a dokumentum a 2.3.6. ponttal egészül ki:
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) 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, valamint rendelkezési jogának gyakorlása céljából - a Bankszámla egyenlegéről.
1.2.3.(c) BT Fizetési Műveletekre, valamint Business Terminál használata során alkalmazandó Aláíró
Eszközre vonatkozó különös azonosítási, tiltási, felfüggesztési szabályok
(i)

A Bank a Felhasználó-azonosító és a mindenkori jelszó együttes szabályszerű alkalmazásával
jóváhagyott műveleteket az Üzletfél – illetőleg az általa bejelentett rendelkezésre jogosult
személy(ek) - rendelkezéseként teljesíti. A Felhasználó-azonosító(k) és jelszó (jelszavak) fentiek
szerinti alkalmazása megfelel a Bankban alkalmazott ügyfél-azonosításnak, illetve a Bankszámla
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feletti rendelkezési jog megléte vizsgálatának. A megbízások végrehajtására számla feletti
rendelkezést akkor fogad el a Bank, ha a BT Rendelkezők az érintett számlák felett az Aláíró
Eszköz és az ahhoz tartozó kód alkalmazásával rendelkeznek.
(ii)

A Bank az Elektronikus Szolgáltatásba bekapcsolt számlák felett történő rendelkezési jog
meglétén túlmenően nem vizsgálja Felhasználó-azonosító és jelszó, Aláíró Eszköz, valamint az
ahhoz tartozó kód használójának használatra vonatkozó jogosultságát, illetve a használat
körülményeit.

(iii) Aláíró Eszköz letiltása, felfüggesztése
Többszöri hibás jelszó megadása esetén a rendszer automatikusan letiltja a hozzáférést,
melynek újra aktívvá tétele érdekben a letiltott Aláíró Eszköz a Bank által kerül feloldásra és egy
új, Bank által generált jelszóval kerül a jogosultja részére átadásra. Az újonnan generált Aláíró
Eszközt az Üzletfélnek aktiváltatnia szükséges az Aláíró Eszköz jogosultsági és aktiválási
kérelem kitöltésével és Bankba juttatásával.
Aláíró Eszköz felfüggesztést kérhet az Üzletfél személyesen Bankfiókban, postai úton vagy
telefax-on eljutatva a kérelmet (telefax esetén a számlavezető Bankfiók Bank honlapján megadott
faxszámára eljuttatva) vagy CIB24-en, amennyiben az eszköz használatát átmeneti időre kívánja
korlátozni (pl. nem találja, de még megtalálhatja). Az Üzletfél kérheti az eszköz felfüggesztésének
feloldását az Aláíró Eszköz jogosultsági és aktiválási kérelem dokumentum kitöltésével és a
kérelemben szereplő telefax-számra eljuttatva azt. Egyebekben az Aláíró Eszköz
felfüggesztésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.
1.2.14. Rendelkezésre vonatkozó különös szabályok BT esetén
A BT Rendelkezők Bank részére történő bejelentésével az Üzletfél felhatalmazza a BT Rendelkezőket
arra, hogy a nevében és képviseletében a jelen Különös Üzletszabályzatban felsorolt jogosultságok
gyakorlásával eljárjanak, a jogosultságaik gyakorlása körében banktitkokat ismerjenek meg, továbbá a
Bankot arra, hogy ezen banktitoknak minősülő információkat a BT Rendelkezők részére kiadja. A BT
Rendelkezők felhatalmazása bármely korlátozástól – ideértve az összegszerűséget - mentes, kivéve
amennyiben a Bank és az Üzletfél valamely korlátozást illetően kifejezetten megállapodik.

A BT Rendelkező az Elektronikus Szolgáltatás igénybe vételével önállóan vagy más BT
Rendelkezővel együttesen jogosult a megbízásokat jóváhagyni, aláírni. A BT Rendelkező(k) egyéb
jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelését a Bank nem ellenőrzi. A BT Rendelkező
aláírási, jóváhagyási jogosultsága az alábbi, valamint a Business Terminál szolgáltatásra vonatkozó
Különös Üzletszabályzatban foglalt, Business Terminálon kezdeményezhető megbízás típusok
jóváhagyására vonatkozik:
Eseti és Értéknapos forint Átutalási és Átvezetési megbízás;
Deviza Átutalási megbízás;
SEPA Átutalási megbízás;
VIBER Átutalási megbízás;
Forint Beszedési megbízás;
Kifizetési utalvány;
Bankkártya, Hitelkártya limitek módosítása valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért
Bankkártya, Hitelkártya vonatkozásában;
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

4

valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért Bankkártya, Hitelkártya aktiváltatása, tiltása,
továbbá valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért Bankkártya, Hitelkártya átvételi helyének
módosítása (egyik Bankfiók helyett a másik Bankfiókban), valamint pénztári készpénzfelvétel
bejelentése Levelezés a bankkal funkció igénybe vételén keresztül;
Csoportos Átutalási megbízás;
Csoportos Beszedési megbízás;
1.4.1. A Bankszámlán történt terhelésről vagy jóváírásról a Bank írásban, vagy külön megállapodás,
illetve a Szerződés alapján elektronikus úton Bankszámlakivonatot készít és küld - a Bank és az
Üzletfél eltérő megállapodásának hiányában - minden olyan Banki Napon, amikor a hivatkozott
Bankszámlán terhelés vagy jóváírás történt (azaz a Bankszámlán végrehajtott „mozgásonként”). Ezen
felül – ellenkező megállapodás vagy rendelkezés hiányában – havi rendszerességgel is
Bankszámlakivonatot ad át vagy bocsát az Üzletfél rendelkezésére Tartós Adathordozón. A
tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenhárom hónapon belül az Üzletfél írásban köteles értesíteni
a Bankot az esetleges igényéről és eltérésről. Az értesítés Üzletfél általi elmulasztását úgy kell
tekinteni, hogy az Üzletfél a tájékoztatás tartalmával egyetért.
1.4.6. A papír alapon kinyomtatott kimutatások mellett lehetőség van arra, hogy az Üzletfél
elektronikus formátumban, azaz e-mail útján megküldött fájlként, Elektronikus Szolgáltatás útján az
Üzletfél rendelkezésére bocsátott fájlként vagy CD-re történő kiírással kérje az utólagos tájékoztatást,
Bankszámlakivonatot, vagy számlaforgalmi kimutatást. A Bank jogosult a Bankszámlakivonatot
Elektronikus Szolgáltatás útján sorszámmal ellátott, pdf illetve txt formátumban az Üzletfélnek
megküldeni vagy rendelkezésére bocsátani. CIB Internet Bank vagy BT Szolgáltatás Üzletfél által
történő igénybe vétele esetén a Bankszámlakivonatot a Bank ezen szolgáltatás útján bocsátja az
Üzletfél rendelkezésére, amely módon megküldött vagy Rendelkezésre Bocsátott Bankszámlakivonat
az ellenkező bizonyításáig eredeti aláírás nélkül is a Banktól származónak tekintendő. Az Üzletfél
számára a Bankszámlakivonat a CIB Internet Bankban és a Business Terminál rendszeren keresztül
a Rendelkezésre Bocsátástól számított 6 (hat) hónapig elérhető azzal, hogy a Business Terminál
rendszerén keresztül az Üzletfél által már letöltött Bankszámlakivonatot a Business Terminal rendszer
178 napig automatikusan tárolja az Üzletfél számítógépén, amely tárolási időt az Üzletfél a Business
Terminál rendszerben legfeljebb 999 napra meghosszabbíthatja.
2.1.4. Az Üzletfél megbízásait írásban (postai úton, vagy Bankfiókban benyújtott formanyomtatvány),
valamint külön erre vonatkozó Szerződés alapján, az abban rögzítettek szerint, elektronikusan illetve
telefonon, valamint telefaxon jogosult a Banknak eljuttatni. Az Üzletfél a Keretszerződés
megszüntetésekor a Bankszámla zárásához kapcsolódó deviza Átutalási megbízásait kizárólag papír
alapon nyújthatja be a Bankba. Bankfiókban a belföldi forint Átutalási megbízások az Üzletfél által
személyesen bediktált adatok alapján is megadhatóak, mely esetben a banki ügyintéző által rögzített
adatok alapján kinyomtatott megbízáson az Üzletfél aláírásával igazolja, hogy annak adattartalma
megegyezik az általa adott megbízás adattartalmával.
2.3.1. Jogszabályoknak történő meg nem felelés, fizetési haladék, kényszertörlési eljárás miatti
korlátozás
(a)

Ha a fizetési megbízás a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, a Bank a
fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, kivéve, ha a Bank saját mérlegelési jogkörben a
fizetési megbízások kiállítására vonatkozó szabályoknak meg nem felelő adattartalommal
kiállított fizetési megbízást a fizetési megbízást benyújtó Bankszámla-tulajdonos számára
teljesíti, mert a fizetési megbízás adattartalmára vonatkozó szabályoknak való megfelelést
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visszautasítás nélkül is biztosítani tudja. A Bank a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését
megtagadja.
(b)

Fizetési haladék esetén alkalmazandó szabályok
(i)
Az Üzletfél az ideiglenes fizetési haladék alatt kizárólag a csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11.§ (1) bekezdésének megfelelő jogcímek
szerinti teljesítés céljából kezdeményezhet fizetési megbízást, amelyről a Bank felé a Bank által
megállapított formában nyilatkozatot tesz, továbbá köteles nyilatkozni arról is, hogy mely
megbízások (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az állandó átutalási megbízást,
csoportos beszedési megbízást, beszedési megbízás benyújtására lehetőséget adó
felhatalmazó levelet stb.) azok, amelyeket a fizetési haladék alatt is fenn kíván tartani. A Bank
nem vizsgálja, hogy az Üzletfél fizetési megbízása a csődeljárásról és felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény 11.§ (1) bekezdésében meghatározott követelések teljesítése
céljából került-e benyújtásra. Amennyiben az Üzletfél nem nyilatkozik a Bank felé, akkor a
Banknak jogában áll a fizetési megbízások teljesítését megtagadni, az Üzletfél pedig köteles az
ebből eredő minden következményt viselni, esetlegesen az ebből eredő károkat megtéríteni. A
Bankot a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11.§ (1)
bekezdésébe ütköző Üzletfél által kezdeményezett fizetési megbízások tekintetében semmiféle
felelősség nem terheli. Az Üzletfél az ideiglenes fizetési haladék és a végleges fizetési haladék
alatt nem tehet olyan cselekményt, amely a csődeljárás célját meghiúsítja, illetve egyik
hitelezőjét sem hozhatja előnyösebb helyzetbe a másikhoz képest.
(ii) A végleges fizetési haladék alatt az Üzletfél vagyona terhére csak a vagyonfelügyelő
ellenjegyzésével teljesíthetőek kifizetések, vagyis a Bank akkor teljesíti az Üzletfél által
kezdeményezett fizetési megbízást, ha ahhoz a vagyonfelügyelő megadta az ellenjegyzését.
Papír alapú fizetési megbízások esetén megfelelő az ellenjegyzés, ha azon a vagyonfelügyelő
aláírása mellett szerepel az „Ellenjegyzem” szöveg. Elektronikus Szolgáltatás útján adott
fizetési megbízások esetén a vagyonfelügyelő elektronikusan köteles aláírni az Üzletfél által
kezdeményezett fizetési megbízást. Az Üzletfél köteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy a vagyonfelügyelő az ellenjegyzéshez és a vagyonfelügyelő azonosításához szükséges
dokumentumokat a Bank részére átadja. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank nem teljesít
olyan fizetési megbízást, amely az előzőek szerinti ellenjegyzést nem tartalmazza, és a Bankkal
szemben nem lép fel semmiféle követeléssel, igénnyel ebből eredően.
(iii) Amennyiben az illetékes bíróság ideiglenes vagyonfelügyelő kirendeléséről határoz, akkor
az Üzletfélnek a rendes gazdálkodás körét meghaladó intézkedéséhez, fizetési megbízása
benyújtásához az ideiglenes vagyonfelügyelő ellenjegyzése szükséges. Az Üzletfél köteles a
Bankot hitelt érdemlően tájékoztatni arról, hogy mi minősül a rendes gazdálkodás körét
meghaladó intézkedésnek. Az ellenjegyzés formájára a fenti szakaszban rögzítettek az
irányadók. Az Üzletfél köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az ideiglenes
vagyonfelügyelő az ellenjegyzéshez és az ideiglenes vagyonfelügyelő azonosításához
szükséges dokumentumokat a Bank részére átadja

(c)

Kényszertörlési eljárás miatti korlátozás
Az Üzletfél képviselője a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától a hitelezői érdekek figyelembe
vételével köteles eljárni. Az Üzletfél a kényszertörlési eljárás alatt bármely nyilatkozatot, rendelkezést
kizárólag a hitelezői érdekek figyelembe vételére vonatkozó, a Bank által megállapított
formában rögzített nyilatkozat megtétele után tehet a Bank előtti eljárásban és kizárólag a
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vonatkozó jogszabály szerint lehetővé tett kifizetéseket teljesítheti. Amennyiben az Üzletfél nem
teszi meg az előírt nyilatkozatot a Bank felé, akkor a Banknak jogában áll a Fizetési
megbízások teljesítését megtagadni, az Üzletfél pedig köteles az ebből eredő minden
következményt viselni, esetlegesen az ebből eredő károkat megtéríteni. A nyilatkozat
megtételét követően a Bank nem vizsgálja, hogy az Üzletfél Fizetési megbízása a vonatkozó
jogszabályban meghatározottak teljesítése céljából került-e benyújtásra. A Bankot a
kényszertörlési eljárásra vonatkozó jogszabályba ütköző Üzletfél által kezdeményezett Fizetési
megbízások tekintetében semmiféle felelősség nem terheli, ez a felelősség és valamennyi
következmény kizárólag az Üzletfelet terheli, továbbá az Üzletfél köteles megtéríteni azt a kárt
is, amely a Bank terhére ebből eredően felmerül.

2.3.5. Ha a Bank a belföldi forint devizanemű fizetési 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:
(a)
Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, az Értéknapos
Átutalási megbízást, a rendszeres (állandó) Átutalási megbízást
(i)
Bankban személyesen, papíron nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél
útján értesíti;
(ii)
Bankban személyesen, banki nyomtatvány kitöltése nélkül, szóban közli,
akkor Bank az Átvételi Időpontot megelőzően benyújtott eseti (egyszeri) Átutalási
megbízás esetében személyesen értesíti a fentiekről az Üzletfelet, míg az Átvételi
Időpontot követően benyújtott eseti (egyszeri) Átutalási megbízás esetében pedig
nyomtatott levél útján;
(iii)
Bankban rögzített telefonon személyi bankárján/prémium banki tanácsadóján
keresztül szóban közli a Bankkal, akkor a Bank az Átvételi Időpontot megelőzően
benyújtott eseti (egyszeri) Átutalási megbízás esetében személyesen, ugyanezen
rögzített telefonon értesíti a fentiekről az Üzletfelet, míg az Átvételi Időpontot követően
benyújtott ilyen megbízás esetében nyomtatott levél útján;
(iv)
fax csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján értesíti
a fentiekről az Üzletfelet;
(v)
CIB24-en szóban közli Bankkal, akkor a Bank az Átvételi Időpontot
megelőzően benyújtott eseti (egyszeri) Átutalási megbízás esetében személyesen,
ugyanezen rögzített telefonon értesíti a fentiekről az Üzletfelet, az Átvételi Időpontot
követően benyújtott és a Fizetési megbízás Bank általi feldolgozása során
visszautasításra kerülő megbízás esetében, nyomtatott levél útján;
(vi)
CIB Internet Bankon, illetve Business Terminálon keresztül nyújtja be, akkor
Bank nyomtatott levél útján, vagy – eseti átutalási megbízás visszautasítása esetén –
CIB Internet Bankon, illetve Business Terminálon keresztül értesíti a fentiekről az
Üzletfelet.
(b)

Amennyiben az Üzletfél a csoportos Átutalási megbízást a Bank részére:
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(i)
BT-n keresztül nyújtja be, akkor Bank ún. „elektronikus üzenet (+státusz
megjelöléssel) útján vagy nyomtatott levélben értesíti a fentiekről az Üzletfelet;
(ii)
InBiz csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján értesíti
a fentiekről az Üzletfelet.
(c)
Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást és az Értéknapos
Átutalási megbízást a Bank részére SWIFT csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank SWIFT
üzenet vagy nyomtatott levél útján értesíti a fentiekről az Üzletfelet.
(d)
Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átvezetési megbízást a Bank részére
eBroker csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levélben értesíti a fentiekről az
Üzletfelet.
(e)
Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást Bank részére
MobilCIB csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján vagy MobilCIB-en
keresztül értesíti a fentiekről az Üzletfelet.
2.3.6. 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:
(a)
Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, a rendszeres
(állandó) Átutalási megbízást
(i)
Bankban személyesen, papíron nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján
értesíti;
(ii)
Bankban rögzített telefonon személyi bankárján/prémium banki tanácsadóján
keresztül szóban közli a Bankkal, akkor a Bank nyomtatott levél útján;
(iii)
fax csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján értesíti
a fentiekről az Üzletfelet;
(iv)

CIB24-en szóban közli Bankkal, akkor a Bank nyomtatott levél útján;

(v)
CIB Internet Bankon keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján,
értesíti a fentiekről az Üzletfelet.
(b)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, a Bank részére:
(i)
BT-n keresztül nyújtja be, akkor Bank ún. „elektronikus üzenet (+státusz
megjelöléssel) útján vagy nyomtatott levélben értesíti a fentiekről az Üzletfelet;
(ii)
InBiz csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján értesíti
a fentiekről az Üzletfelet.

(c)
Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást és az Értéknapos
Átutalási megbízást a Bank részére SWIFT csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank SWIFT
üzenet útján értesíti a fentiekről az Üzletfelet.
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(d)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átvezetési megbízást a Bank részére
eBroker csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levélben értesíti a fentiekről az
Üzletfelet.
2.6.2. (e) kifizetési utalvány pénzforgalmi szolgáltatón keresztül fizetési mód vonatkozásában,
kizárólag a CIB Internet Bankon és Business Terminálon keresztül adott megbízás esetén az
aláírással egyenértékű, azt helyettesítő Aláírási Kódszó megadása vagy aláíró eszközökkel megadott
jelszó;
2.6.2. (f) amennyiben az Üzletfél Business Terminálon keresztül Eseti vagy Értéknapos forint
Átutalási vagy Átvezetési megbízást, SEPA Átutalási megbízást, Deviza Átutalási megbízást, VIBER
Átutalási megbízást, Csoportos Átutalási megbízást, Csoportos Beszedési megbízást, Kifizetés postai
utalványon (kifizetési utalvány) megbízást, Forint beszedési megbízást, illetve a Levelezés a bankkal
funkció igénybe vételével aláírás köteles megbízást nyújt be és az Üzletfél nem rendelkezik Business
Termináljához kapcsolódó Aláíró eszközzel, akkor az Üzletfélnek a Business Terminál által készített
visszaigazoló jegyzék első oldalának a papír alapú Fizetési Művelet kezdeményezésére jogosult
Rendelkező Személy Banknál bejelentett aláírásával történt aláírása, majd az így aláírt
dokumentumnak az Üzletfél számlavezető Bankfiókjának a Bank honlapján megadott fax-számára
történő faxolása és a fax megérkezése minősül előzetes jóváhagyás megtörténtének.
2.8.3. (b) Amennyiben a terhelendő/jóváírandó Bankszámla pénzneme eltér a jóváírandó/terhelendő
bankszámla pénznemétől, illetve amennyiben a terhelendő/jóváírandó összeget a Bankszámla
pénznemétől eltérő pénznemben adták meg, a pénznemek közötti átváltásnál a Bank – az Üzletféllel
kötött Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az általa a VÜSZ-ben meghatározott módon
közzétett árfolyamokat alkalmazza. Ezzel is összhangban, a Bank a konverziót igénylő, az adott napi
teljesítésre, Feldolgozásra a Banki Órarendben meghirdetett határidőig átvett megbízásokat az általa,
az aktuális piaci árfolyamok alapján, az adott napon jegyzett, az átvételkor alkalmazandó árfolyamon
teljesíti, míg az Átvételi Időpontot követően érkezett, konverziót igénylő Fizetési megbízások esetén a
teljesítési árfolyam az Átvételi Időpontot követő első meghirdetett árfolyam.
3.2.1. (b) Szerződés alapján az Átutalási megbízás terhelési nap (vagyis Értéknap) feltüntetésével is
benyújtható (halasztott, vagy Értéknapos Átutalás), kivéve a Deviza Átutalást, amely esetén
Értéknapos Átutalásra nincs mód. 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.
3.2.2. (b) (ii) a fizetési megbízást a Fizető Fél Üzletfél nem papír alapon (hanem CIB Internet Bank,
MobilCIB, BT, SWIFT csatorna igénybevétele útján nyújtott szolgáltatás, CIB24 és InBiz
Szolgáltatások útján) nyújtja be; és
3.2.3. (b) A csoportos Átutalási megbízások benyújtása, valamint a kapcsolódó adatcserék a Bank
Business Terminál és InBiz rendszerén keresztül végezhetőek.
3.2.4.

(e) Bankon kívüli Deviza Átutalás és Nemzetközi Forint Átutalás

A Szolgáltatás lényeges jellemzői: Az Üzletfél által kezdeményezett Átutalási megbízást a Bank a
rendelkezésére álló,
általa szerződött és ügyfelei számára biztosított elszámolási
mechanizmusokon keresztül,
az
azoknál
érvényes
szerződéses
és/vagy
általános
üzletszabályzatoknak megfelelő feltételek figyelembe vételével továbbítja a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójához. SEPA Átutalás (SEPA Credit Transfer) lényeges jellemzői:
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automatikusan lebonyolódó elektronikus Átutalás, devizaneme kizárólag EUR, teljesítési határideje:
maximum 3 Banki Nap (konverzió nélkül), az Üzletfél (küldő, fogadó) a saját bankja által felszámított
jutalékot, költséget köteles megfizetni, a fizetési megbízás teljes összege (levonás nélkül) jóváírásra
kerül a Kedvezményezett számláján, a SEPA Átutalási megbízásnak nincs értékhatára, A SEPA
Átutalási megbízás feltétele, hogy a Fizető Fél (indító fél) és a Kedvezményezett bankja egyaránt
tagja legyen a EU-s klíringrendszernek, kötelező a kedvezményezett bank SWIFT címének
használata, kötelező a Kedvezményezett számlaszámát IBAN formátumban megadni, és nem kérhető
a SEPA Átutalás T (Értéknapos) napos teljesítése Elektronikus Szolgáltatás útján.
3.2.12. Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás folyósítása (ideértve Cafeteria terhére adott
támogatás)
A Bank és az Üzletfél lakáscélú támogatás folyósítása szolgáltatás nyújtására irányuló külön
megállapodása alapján, az Üzletfél, mint munkáltató a Bankon keresztül folyósít munkavállalói részére
lakáscélú vissza nem térítendő támogatást az erre irányadó mindenkori jogi szabályozással
összhangban (jelenleg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja törvény) 1.
számú melléklete 2.7 pontja szerint). Lakáscélú támogatás folyósítása az Üzletfél által adott egyedi
vagy csoportos, kizárólag forint Átutalási megbízás alapján történhet. Az Átutalás általános szabályai
figyelembe vétele mellett, az Átutalási megbízásban az alábbi adattartalom alábbi formátumban
történő megadása is a kötelező:
a)
eseti (egyszeri) Átutalási megbízás esetén:
jogcím: HREC
közlemény: [munkavállaló adóazonosító jele], [munkavállaló neve], CAFETERIA
b)
csoportos Átutalási megbízás esetén:
jogcím: CAL
közlemény: [munkavállaló adóazonosító jele], [munkavállaló neve]
Az Üzletfél köteles a vonatkozó jogszabály – jelenleg a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (Rendelet) 2. §
(4) bekezdése - szerinti nyilatkozatot minden egyes naptári évre külön-külön, legkésőbb tárgyév
december 31-ig a Bank felé megtenni. Az Üzletfél a nyilatkozat megtételét követően (tárgyév
december 31-ig) jogosult új nyilatkozatban további munkavállalókat (kedvezményezetteket) megjelölni.
A nyilatkozatot az Üzletfél a Bank által rendszeresített formátumban köteles megtenni papír alapon és
ezen felül – feltéve, hogy a nyilatkozatban több mint 5 darab olyan magánszemély kerül feltüntetésre,
aki részére az Üzletfél támogatást kíván nyújtani – (azonos adattartalommal) MS excel formátumban.
A Bank honlapján (www.cib.hu) teszi közzé a nyilatkozat mindenkor hatályos mintáját. A nyilatkozat
mindenkor hatályos mintájától eltérő formában megtett nyilatkozatokat a Bank befogadja azzal, hogy
(i) az Üzletfél a Bank felhívására új nyilatkozatot tesz vagy további adatokat szolgáltat és (ii) az ilyen
nyilatkozatok alapján történő igazolás kiállításáért a Bank külön díjat számít fel. Kizárólagosan az
Üzletfél felelőssége és feladata a nyilatkozatban megadott adatoknak a Rendeletben foglaltak szerinti
megfelelőségének vizsgálata. A lakáscélú támogatás jogszabályi előfeltételeinek vizsgálata
kizárólagosan az Üzletfél felelőssége és feladata.
A Bank a lakáscélú támogatás folyósításáról szóló igazolást (munkavállalónként külön-külön) a
folyósítást (Átutalás teljesítését) követő év január 31-ig állítja ki és küldi meg az Üzletfél részére,
feltéve, hogy az Üzletfél a Rendelet szerinti nyilatkozatot a folyósítás éve december 31-ig megtette.
3.9.1. (e) (új sorszáma: 3.6.1. (e)) Készpénzátutalási megbízás útján az Üzletfél pénzforgalmi
szolgáltatón keresztül készpénzt fizethet, vagy fizettethet be a Banknál vezetett Bankszámlájára. A
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Bank vállalja az Üzletfél által illetve részére készpénzátutalási megbízás útján kezdeményezett
készpénz befizetéshez kapcsolódóan az adatállományok átadását az Üzletfél és a postai szolgáltató
(jelenleg Magyar Posta Zrt.) között. A Bank a készpénzátutalási megbízás útján befolyó összegek
részletes adatairól a postai szolgáltatótól kapott módon tájékoztatja az Üzletfelet Business Terminálon,
illetve CIB Internet Bankon keresztül. A Bank a postai szolgáltató által a készpénzátutalási megbízás
teljesítésével összefüggésben felszámított ellenértéket az Üzletfélre továbbterheli és ezen
ellenértékkel, valamint az általa a készpénzátutalási megbízás szolgáltatás nyújtásáért felszámított
Kondíciós Listában meghatározott ellenértékkel megterheli az Üzletfél Bankszámláját.
3.9.2. (b) (új sorszáma: 3.6.2. (b)) Kifizetési postautalvánnyal történő készpénzkifizetés olyan Fizetési
Művelet, amellyel a Bankszámla-tulajdonos megbízza a Bankot arra, hogy a Kedvezményezett javára
a megbízásban megjelölt címre forint devizanemben vezetett Bankszámla terhére forint kifizetést
kezdeményezzen, melyet a postai szolgáltató útján teljesít, amennyiben az Üzletfél Bankszámlatulajdonos Bankszámláján az utalandó összeg és a postai díj fedezete rendelkezésre áll. Az
Üzletfélnek Business Terminálon, illetve CIB Internet Bankon keresztül van lehetősége kifizetési
utalvány benyújtására a Bank részére. A Bank vállalja az Üzletfél által megadott postai kifizetési
utalvány megbízás adatainak átadását az Üzletfél és a postai szolgáltató között. A Bank az átvett
adatállományokat számítástechnikai és számszaki szempontból ellenőrzi, mely ellenőrzés kiterjed az
adatállomány olvashatóságára és feldolgozhatóságára. Ha az átvett adatállomány olvashatatlan, nem
a 852-es magyar ékezetes karakterkészlettel elkészített vagy egyéb okból további feldolgozásra
alkalmatlan, akkor a Bank hibajegyzékben értesíti az Üzletfelet a megbízás visszautasításáról. Az
adatállomány elfogadhatósága tekintetében ellenkezőjének bebizonyításáig a Bank nyilvántartása
irányadó. Az átadott adatok alapján a postai szolgáltató készpénz kifizetést teljesít a
Kedvezményezett javára. A postai szolgáltató részéről a Bankba visszaérkező, egyedi azonosítókkal
(azonosítószám, ellenőrzőszám, felvételi nap dátuma) ellátott adatállományokat a Bank a postai
szolgáltatótól történő kézhezvételt követően lekérdezhetővé teszi az Üzletfél részére Business
Terminálon és/vagy CIB Internet Bankon keresztül. Az Üzletfél által átadott adatállomány tartalmi
hibáiból eredő (pl. duplikált adatállomány, címiratok valótlanok, hiányosak, stb.) károkat az Üzletfél
maga viseli. Az Üzletfél általi hibás adatátadásból és az adatátadás megismétléséből eredő károkért,
többletköltségekért a Bank kizárja a felelősségét. A Bank a kifizetési utalvány szolgáltatás nyújtásáért
felszámított ellenértékkel a Kondíciós Lista szerint terheli meg az Üzletfél Bankszámláját.
V.
A Business Terminál szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzat alábbi pontjai az
alábbiak szerint módosulnak:
2.2.6. Az Üzletfél saját hatáskörében köteles gondoskodni számítástechnikai rendszerének
vírusfertőzés elleni védelméről. Az Üzletfél köteles gondoskodni az operációs rendszer gyártója által
javasolt biztonsági frissítések naprakész meglététéről, és a lehető legsűrűbben frissített vírusirtó
telepítéséről. Internetre történő csatlakozás esetén a kapcsolatot minden esetben tűzfal mögül kell
kezdeményezni.
3. A BUSINESS TERMINÁL IGÉNYLÉSE AZ ALAP ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ELEKTRONIKUS
SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
3.1.
Az Elektronikus Szolgáltatást az Üzletfél írásban, a Business Terminál Szolgáltatásról
szóló Szerződés aláírásával, illetőleg a Business Terminál beállítási kérelem (igénylőlap)
hiánytalan kitöltésével és aláírásával igényelhető. Az Üzletfél a Szerződés aláírását és az
igénylőlap kitöltését és aláírását követően az Elektronikus Szolgáltatás alap szolgáltatásaira
jogosult, a kiegészítő szolgáltatások közül pedig azokra, amelyeket az igénylőlapon megjelölt. A
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Bank a „cash pool információ nyújtása” kiegészítő szolgáltatását, valamint a ”Analitika a
kereskedői kifizetésekről és forgalomról” kiegészítő szolgáltatását ezen szolgáltatások
igénylőlapon történő külön feltüntetése nélkül is biztosítja, amennyiben az Üzletfélnek a cash pool
szolgáltatásra, illetőleg a POS, ePOS szolgáltatásra vonatkozólag a Bankkal Szerződése áll fenn.
Az Elektronikus Szolgáltatás lent felsorolt egyes kiegészítő szolgáltatásai igénybe vételéhez az
Üzletfél és a Bank között létrejött további Szerződés megléte szükséges.
3.2.
Az Aláíró Eszköz(öke)t a Bank kizárólag az Üzletfélnek, illetve meghatalmazottjának
adja át. Amennyiben az Üzletfél helyett meghatalmazottja jár el, úgy a meghatalmazás tartalma
szempontjából a Bank az általa az Üzletfél kérésére rendelkezésére bocsátott meghatalmazás
minta tartalmával megegyező tartalmú meghatalmazást fogadja el.
3.3.
Az Üzletfél a BT igénylésekor a Bank rögzítése céljából a Bank által meghatározott
formanyomtatványon köteles bejelenteni a BT Rendelkező(ke)t, továbbá azon Bankszámlákat,
amelyek felett az Elektronikus Szolgáltatás igénybe vételével a BT Rendelkező rendelkezhet,
illetőleg amelyek az Elektronikus Szolgáltatással érintettek. Az Üzletfél a BT Rendelkező(k)
személyének megváltoztatását, valamint az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó módosítási
igényét a Bank által rendelkezésére bocsátott formanyomtatványok hiánytalan kitöltésével és a
Bank részére történő benyújtásával kezdeményezheti.
3.4.
Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásba bevont számlák körét szűkíteni
vagy bővíteni és technikai jellegű változtatásokat kérni. Az Üzletfél kérheti a Hozzárendelés
megszüntetését is. A módosítás írásban, Bankfiókban kérhető, amely módosításoknak a
Business Terminálon történő beállítását a Bank a Szerződés módosítás aláírását követő 5 (öt)
Banki Napon belül teljesíti.
3.5.
A Bank az Elektronikus Szolgáltatás során az alábbi alap szolgáltatásokat nyújtja az
Üzletfél részére:
3.5.1.

Bankszámlára, bankkártyára vonatkozó információk lekérdezése;

3.5.2.

Eseti és Értéknapos forint Átutalási és Átvezetési megbízások megadása;

3.5.3.

Deviza Átutalási megbízások megadása;

3.5.4.

SEPA Átutalási megbízások megadása;

3.5.5.

VIBER Átutalási megbízások megadása;

3.5.6.
Betét lekötésére vonatkozó
felmondása, Betét megszüntetése;

megbízás

3.5.7.

Forint Beszedési megbízások megadása;

3.5.8.

Bankkártya információk lekérdezése;

3.5.9.

Kifizetés postai utalványon;

megadása

és

lekötött

Betét

3.5.10. Postafile letöltés (készpénzátutalási megbízásokra, illetve postai kifizetési
utalványokra vonatkozó postaállományokat kérdezhet le egy kívánt időintervallumban).
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3.6.
A Bank az Elektronikus Szolgáltatás során az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat
nyújtja az Üzletfél részére az adott kiegészítő szolgáltatás mellett feltüntetett feltétel(ek)
fennállása esetén:
3.6.1.

Bankkártya limit módosítása;

3.6.2.

Csoportos Átutalási megbízás megadása;

3.6.3.
Csoportos Beszedési megbízás benyújtása (a Bank és az Üzletfél között
létrejött külön Szerződés megléte szükséges);
3.6.4.
Levelezés a bankkal szolgáltatás, melyen keresztül egyedi Betét lekötésére
vonatkozó megbízás benyújtása és felmondása, illetve Bankban várakozó megbízás(ok)
visszavonásának kezdeményezése lehetséges a Banki Órarend papír alapon benyújtott
megbízásokra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, továbbá bármely, Bank által
kibocsátandó igazolás kérhető;
3.6.5.
Befektetési szolgáltatás (a Bank és az Üzletfél között létrejött külön Szerződés
megléte szükséges);
3.6.6.
Cash pool információ nyújtása (a Bank és az Üzletfél között létrejött cash pool
Szerződés megléte esetén);
3.6.7.
Analitika a kereskedői kifizetésekről és forgalomról (E-kivonat; a Bank és az
Üzletfél között létrejött POS, ePOS Szerződés megléte esetén).
3.7.
Az Elektronikus Szolgáltatás az Üzletfél választása szerint az igénylőlapon megjelölt
Bankszámlá(i)ra terjed ki.
3.8.
A Levelezés a bankkal funkcióból indított egyedi Betét lekötésére vonatkozó megbízás
és felmondás Feldolgozása nem automatikus módon történik, ezért ezek teljesítésének
megtörténtét a Business Terminál számlainformációs moduljában kérdezheti le az Üzletfél. Az
egyedi Betét lekötésére vonatkozó Szerződés és a Szerződés felmondásaaz Üzletfél és a Bank
között akkor hatályosul, amikor a Bank a számlainformációs modulban az egyedi Betét lekötését,
felmondását az Üzletfél által megadott feltételekkel egyezően megjelenítette.
3.9.
Az Üzletfél részére a Bank által a Business Terminál igénybe vételével nyújtandó
befektetési szolgáltatások tekintetében a Bank befektetési szolgáltatásokra vonatkozó
szerződéses feltételek alkalmazandóak.
3.10.
Hozzárendelés keretében a Bank az Üzletfél Bankfiókban benyújtott írásbeli kérelme
alapján biztosítja számára a saját Business Terminálján kívül az általa megjelölt számlakör más
Üzletfél számára telepített Business Terminálon keresztül történő hozzáférését.

4. JOGOSULTSÁGI SZINTEK
4.1. Adminisztrátor
A Business Terminál telepítése után a Business Terminál karbantartását az Üzletfél részéről az
Adminisztrátor végzi. Az Adminisztrátor minden Business Terminálbeli jogosultsággal
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rendelkezik a BT Rendelkező rendelkezői jogosultságai kivételével. Az Adminisztrátor a BT
Rendelkező jogosultságait abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben az Adminisztrátor az
Üzletfél részéről egyben BT Rendelkező Az Üzletfél jogosult az Business Terminálban a
vonatkozó Elektronikus Szolgáltatásokhoz Kapcsolódó Leírásban rögzített módon természetes
személyeknek Adminisztrátor jogosultságot biztosítani. Az Adminisztrátor jogosultság ezen – a
Bank által nem azonosított - személyek által történő gyakorlásával banktitoknak minősülő
információk juthatnak ezen személyek, vagy általuk meghatározott harmadik személyek
tudomására, mely esetre a Bankot a banktitok megtartásának kötelezettsége nem terheli,
illetőleg az Üzletfél az Adminisztrátor jogosultság megadásával felhatalmazza a Bankot a
banktitok Adminisztrátorok részére történő kiadására a Business Terminál rendszerén
keresztül.
Az Adminisztrátor számlafüggő és nem számlafüggő jogosultsági szinteket tud rögzíteni a
Business Terminálban. A számlafüggő jogosultságok azon jogosultsági szintek, amelyek
minden esetben valamely, az Elektronikus Szolgáltatással érintett számlához kapcsolódnak. A
nem számlafüggő jogosultságok azon jogosultsági szintek, amelyek nem kapcsolódnak az
Elektronikus Szolgáltatással érintett számlákhoz.
4.2. BT Felhasználó
A Business Terminál használatára a BT Felhasználó(k) a következő jogosultságokkal
rendelkezhetnek:
• csak számlainformációkat kérdezhet le
• számlainformációkat kérdezhet le és megbízásokat kezdeményezhet
• kizárólag megbízásokat rögzíthet/kötegelhet/helyezhet aláíró mappába.
4.3. BT Rendelkező
A Bankban azonosított személy, akit az Üzletfél felhatalmaz a Business Terminálon
kezdeményezhető megbízások benyújtására, valamint ezeknek az Aláíró Eszközzel történő
aláírására, jóváhagyására. A BT Rendelkező aláírási, jóváhagyási jogosultsága az alábbi,
valamint a Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatban
foglalt, Business Terminálon kezdeményezhető megbízás típusok jóváhagyására vonatkozik:
•
•
•
•

Betét lekötésére vonatkozó megbízás;
lekötött Betét felmondása, Betét megszüntetése;
Levelezés a bankkal funkcióból indítható megbízások, valamint bármely Bank által
kibocsátandó igazolás kérése;
Befektetési szolgáltatás igénybe vétele (értékpapír vétel/eladás);

Fentieken kívül az Adminisztrátor által rögzített számlafüggő (számlákhoz kapcsolódó)
jogosultságokat is minden esetben a BT Rendelkező hagyja jóvá.
A BT Rendelkezők Bank részére történő bejelentésével az Üzletfél felhatalmazza a BT
Rendelkezőket arra, hogy a nevében és képviseletében a jelen Különös Üzletszabályzatban
felsorolt jogosultságok gyakorlásával eljárjanak, a jogosultságaik gyakorlása körében
banktitkokat ismerjenek meg, továbbá a Bankot arra, hogy ezen banktitoknak minősülő
információkat a BT Rendelkezők részére kiadja. A BT Rendelkezők felhatalmazása bármely
korlátozástól – ideértve az összegszerűséget - mentes, kivéve amennyiben a Bank és az
Üzletfél valamely korlátozást illetően kifejezetten megállapodik.
5.1. A Bank a BT Rendelkező(k) személyét azonosítja.
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5.3. A BT Felhasználó azonosítása a Business Terminálba történő belépéskor Felhasználó-azonosító
és jelszó megadásával történik. Ezt követően nyílik mód az Elektronikus Szolgáltatásba bevont
számlakör tekintetében szolgáltatások igénybevételére.
6. A HOZZÁFÉRÉS TILTÁSA
6.1. Amennyiben az Üzletfél észleli, hogy az azonosítására szolgáló adatokat (Felhasználóazonosító, jelszó, kód), eszközöket (Aláíró Eszköz) elvesztette, kikerültek a birtokából,
illetéktelen személy tudomására juthattak vagy jutottak, illetve a Bankszámlakivonaton
jogosulatlan műveletek szerepelnek köteles minden esetben erről a Bankot írásban vagy a
CIB24-en keresztül haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg az Elektronikus Szolgáltatáshoz
való hozzáférés teljes tiltását kérni. A letiltásról szóló bejelentés a Business Terminál azonosító
megadásával történhet. A Bank a letiltást a letiltásról szóló bejelentés napján teljesíti.
6.2. Az Elektronikus Szolgáltatáshoz az ismételt hozzáférés egy új programcsomag
megrendelésével, telepítésével történhet. Új Aláíró Eszköz vagy ahhoz tartozó kód ismételt
igénylése új programcsomag igénylése nélkül igényelhető.
8. FELELŐSSÉG
Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank kizárja a felelősségét (a VÜSZ-ben foglaltak mellett)
-

az Üzletfelet az Elektronikus Szolgáltatáshoz való hozzáférés tiltásából eredő kárért. A
Bankot nem terheli felelősség a letiltás miatt az Üzletfelet ért kárért akkor sem, ha a
bejelentés nem az Üzletféltől származik (illetéktelen bejelentés);

-

a Hozzárendelés során banktitoknak minősülő adatok illetéktelen személyek
tudomására jutásáért, valamint a Hozzárendelés megszüntetéséből eredő kárért; és

-

az Elektronikus Szoláltatás VÜSZ-ben szabályozott megváltoztatása vagy
felfüggesztése miatt az Üzletfél által elszenvedett esetleges közvetlen vagy közvetett
kárért.

CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2015. április 7.
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