Hirdetmény
a Business Terminál szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzat módosításáról
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 Business Terminál szolgáltatásra vonatkozó
Különös Üzletszabályzatának alábbi pontjai 2018. január 3. napjától a lentiek szerint módosulnak.
Bevezető rendelkezések
A jelen Különös Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések vállalat esetén a Bank Vállalati
Üzletszabályzatában (a „VÜSZ”) egyéni vállalkozó esetében a fogyasztók és egyéni vállalkozók
részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat (a „LÜSZ”) meghatározott jelentéssel
rendelkeznek.
Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Különös Üzletszabályzat (ha az adott
Szolgáltatás tekintetében van ilyen) és a Kondíciós Lista (beleértve a Banki Órarendet, a
Kamattájékoztatót is) rendelkezései az irányadók. Ha az adott Szolgáltatás tekintetében nincs Különös
Üzletszabályzat, vagy annak rendelkezései sem szabályozzák az adott kérdést, akkor a VÜSZ vagy a
LÜSZ rendelkezései az irányadóak. Egy adott Szolgáltatás tekintetében több Különös Üzletszabályzat
is tartalmazhat rendelkezést, amelyeket együttesen kell figyelembe venni.
Jelen Különös Üzletszabályzat a VÜSZ és a LÜSZ elválaszthatatlan mellékletét képezi azzal, hogy
amennyiben egy egyoldalú módosítás kizárólag a jelen Különös Üzletszabályzat rendelkezéseit érinti,
úgy a VÜSZ vagy LÜSZ nem kerül módosításra.
3.6.4. Levelezés a bankkal szolgáltatás, melyen keresztül (i) egyedi Betét lekötésére vonatkozó
megbízás benyújtása és felmondása, illetve (ii) Bankban várakozó megbízás(ok) visszavonásának
kezdeményezése lehetséges a Banki Órarend papír alapon benyújtott megbízásokra vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban, (iii) bármely, a Bank által kibocsátandó igazolás kérhető, (iv)
bankkártya aktiválás, bankkártya átvételi helyének módosítása (egyik Bankfiók helyett a másik
Bankfiókban) (v), pénztári készpénzfelvétel bejelentése (vi) - amennyiben az Üzletfél és a CIB Faktor
Zrt. közötti szerződés ezt előírja vagy lehetővé teszi, - az Üzletfél és a CIB Faktor Zrt. között létrejött
szerződés szerinti lehívási értesítő és a hozzá tartozó mellékletek küldhetőek a CIB Faktor Zrt.
részére, illetve továbbá (v) a Bank és az Üzletfél közötti, Bank által kezdeményezett kommunikáció
lehetséges
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, ideértve azt is, amennyiben az adott, jóváhagyásra
kerülő művelet Szerződés kötésnek/módosításnak minősül:


Betét lekötésére vonatkozó megbízás;
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lekötött Betét felmondása, Betét megszüntetése;
Levelezés a bankkal funkcióból indítható megbízások, valamint bármely, Bank által
kibocsátandó igazolás kérése;
Élesítési kérelem és/vagy Regisztrációs kérelem benyújtása kizárólag Business
Terminálon keresztül

Fentieken kívül az Adminisztrátor által a BT Felhasználó(k) számára rögzített számlafüggő
(számlákhoz kapcsolódó) jogosultságokat valamint a BT Felhasználó(k) számára új jelszó igénylését
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.
Amennyiben az Üzletfél nem jelöl ki BT Rendelkezőt, úgy az Üzletfél cégszerűen aláírt kérelem
benyújtásával a kérelmen szereplő telefax számon, illetve e-mailcímen igényelheti az alábbiakat:
 Élesítési kérelem
 Regisztrációs kérelem
 Belépési jelszó igény
 Felhasználói jogosultság kérelem
 Felhasználó engedélyezési kérelem
Amennyiben az Üzletfél több Business Terminállal rendelkezik ugyanazon Bankszámlaszám
vonatkozásában, akkor ezen Bankszámlaszám tekintetében a BT Rendelkező bármely Aláíró
Eszközével bármely Business Terminálon rendelkezhet.
Amennyiben a BT Rendelkező együttes rendelkezői jogosultsággal rendelkezik, akkor ugyanazon
Bankszámlaszám tekintetében mindig ugyanazon BT Rendelkezővel együttesen rendelkezhet.

7.2. A Bank azonnali hatályú felmondásának kézhezvételével egyidejűleg – figyelemmel a VÜSZ és a
LÜSZ kézbesítései vélelemmel kapcsolatos rendelkezéseire - a Bank az Elektronikus Szolgáltatáshoz
való hozzáférést megszünteti.
8. FELELŐSSÉG
Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank kizárja a felelősségét (a VÜSZ-ben és a LÜSZ-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
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-

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

II. A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank Business Terminál szolgáltatásra
vonatkozó Különös Üzletszabályzata 2018. január 3. napjától az alábbi rendelkezésekkel
egészül ki.
[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:]
3.6.9. Vámfizetési megbízás szolgáltatás nyújtása
3.12 Vámfizetési megbízás szolgáltatás
Átvezetés és továbbutalás
Az Üzletfél – külön erre vonatkozó szerződés megkötésével - a vámfizetési megbízás szolgáltatás
igénybevételekor benyújtott megbízás megadásakor egyidejűleg két eseti megbízás teljesítésével
bízza meg a Bankot: egyrészt a Bank által az Üzletfél javára vezetett pénzforgalmi számlája terhére
és a korlátozott rendeltetésű számlája javára történő eseti átvezetés teljesítésével, másrészt a
korlátozott rendeltetésű számla terhére és Nemzeti Adó és Vámhivatal (jelen pontban a továbbiakban:
NAV) javára – lentiek szerint - történő eseti átutalási megbízás teljesítésével. A pénzforgalmi számla
terhére megadott eseti átvezetési megbízás annak Bank által történő átvételét követően nem vonható
vissza. Értéknapos átvezetési megbízás a jelen pontban megadott szolgáltatás kapcsán nem adható.
Amennyiben (i) a továbbutalás kedvezményezettjeként az Üzletfél nem a NAV valamely lent megadott
számlaszámát jelöli meg, illetve (ii) ha a megbízást nem a BT vámfizetési megbízás funkción adta
meg, továbbá, ha (iii) az Üzletfél nem a külön megállapodásban rögzített pénzforgalmi számla
megterhelésével veszi igénybe a vámfizetés megbízás szolgáltatást, úgy a Bank az átutalás
összegének korlátozott rendeltetésű számlán történő jóváírását visszautasítja.
A Bank a korlátozott rendeltetésű számlán jóváírt pénzösszeget tovább utalja a NAV alábbi
számlájának valamelyikének javára, figyelembe véve az Üzletfél rendelkezését, valamint a Banki
Órarend rendelkezéseit.
NAV számláinak, mint kedvezményezetti számlák száma:
Számlaszám
10032000-01820203-00000000
10032000-01037203-00000000
10032000-01037399-00000000
10032000-01037612-00000000
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Ha a tovább utalással érintett összeg jóváírását a kedvezményezett számlavezetője visszautasítja, az
így visszaérkező pénzösszeget a Bank a korlátozott rendeltetésű számlán jóváírja. Az így a korlátozott
rendeltetésű számlán jóváírásra kerülő összeget a Bank haladéktalanul átvezeti az Üzletfél azon
számlájára, amelyet az Üzletfél a vámfizetési megbízás kapcsán terhelendő számlaként jelölt meg.
A vámfizetési megbízás szolgáltatást a Bank 7/24 rendszerben nyújtja az Üzletfelei részére, amely
alapján az Üzletfél a hét valamennyi napján, annak bármely órájában megadhatja az átvezetésre és
tovább utalásra vonatkozó megbízását. A megbízások teljesítésére a Banki Órarend az irányadó.
A Bank a korlátozott rendeltetésű számlát érintő megbízások teljesítéséről - ideértve a visszautalás
esetét is - az Üzletfelet Bankszámlakivonat útján értesíti.
A vámfizetési megbízással érintett pénzforgalmi, illetve korlátozott rendeltetésű számla minden
esetben forint devizanemben vezetett számla. A vámfizetési megbízás szolgáltatás igénybevétele
során kizárólag HUF devizanemű megbízást lehet benyújtani.
Vámfizetési megbízás szolgáltatás kizárólag magyar nyelvű BT-ről vehető igénybe.
Adatátadás
A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy az átvezetés teljesítését követő 1 órán belül a NAV számára
továbbítja a külön szerződésben meghatározott adatokat a NAV számára.
A Bank az adatok átadását – sikertelenség esetén – összesen maximum újabb három alkalommal
kísérli meg az első sikertelen adatátadásról való tudomásszerzést követően, 20 perces időközönként.
A Bank a negyedik sikertelen adatátadást követően haladéktalanul értesíti az Üzletfelet BT-n.
A Bank kizárja a felelősségét azokra az esetekre vonatkozóan, amikor az adatátadás a NAV oldalán
felmerülő hiba miatt nem teljesülhet, annak ellenére, hogy a NAV részére történő átutalási megbízást
a Bank teljesítette.
Abban az esetben, ha a Bank oldalán felmerülő ok miatt a Bank nem képes eleget tenni a jelen pont
szerinti adatátadásnak, annak ellenére, hogy a NAV részére történő átutalási megbízást a Bank
teljesítette már, a z Üzletfél jogosult papír alapú igazolás kiállítását kérni a Banktól.
Tájékoztatás
A Bank az Üzletfelet a BT-n keresztül tájékoztatja az átvezetés, a továbbutalás, illetve az adatátadás
sikerességéről vagy sikertelenségéről.
Szolgáltatás megváltoztatása, felfüggesztése, megszűnése
A Bank fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatást – előzetes értesítés és indokolás nélkül –
megváltoztassa, vagy felfüggessze. A szolgáltatás megváltoztatása különösen, de nem kizárólagosan
a szolgáltatás technológiai és felületi megújítása esetén, míg felfüggesztés különösen, de nem
kizárólagosan a technikai problémák, üzemzavarok fellépése, tervezett karbantartások esetén
történhet. Mindezekről a Bank az Üzletfelet internetes honlapján, illetve a BT-n közzétett közlemény
útján értesíti. A szolgáltatás megszűnéséről és a megszűnés időpontjáról a Bank internetes honlapján,
illetve a BT-n közzétett közlemény útján értesíti Üzletfeleit.
A Bank nem vállal felelősséget a NAV oldalán a szolgáltatás kapcsán felmerülő hibákért, illetve az
ezek okozta esetleges késedelmes teljesítésért.

CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2018. január 2.
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