HIRDETMÉNY
KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL
I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a DEVIZABELFÖLDI TÁRSAS
VÁLLALKOZÁSOK, NON-PROFIT SZERVEZETEK VALAMINT EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE szóló KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS
ÜZLETSZABÁLYZAT (továbbiakban: Kártyaelfogadói KÜSZ) 2016. március 21-i hatállyal a Kereskedőkre vonatkozóan kedvező (előnyös) hatállyal az
alábbiak szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezések
2016. március 21. napjától hatályos rendelkezések
IV. Kereskedői kifizetések és forgalom nevű bizonylattal kapcsolatos
alapfogalmak
Nem voltak ilyen alapfogalom meghatározások
.

IV. Kereskedői kifizetések és forgalom nevű kivonattal kapcsolatos
alapfogalmak
Bankközi jutalék: a Bank által a Tranzakció után a Kibocsátó részére
fizetett jutalék.
A Bankközi jutalék mértékének meghatározásakor a Bank a nem forint
devizanemben tárgyhónapban elszámolt Kártya Tranzakciók esetében a
tárgyhó első banki napján a Bank által meghirdetett deviza
középárfolyamot alkalmazza. A nemzetközi kártyákkal végzett
tranzakciók esetén a kivonaton szereplő bankközi jutalék közelítőleg
számított érték.
Kártyatársasági díj: a Bank által a Tranzakció után a nemzetközi
kártyatársaságok (VISA vagy MASTERCARD) részére fizetett díj.
Elfogadó banki jutalék: a Tranzakciós jutalékból a Bankközi jutalék és a
Kártyatársasági díj levonása után megmaradt összeg.
Összes tranz. jutalék/Összes tranzakciós jutalék: a Tranzakciós
jutalék, mely a Bankközi jutalék, a Kártyatársasági díj, valamint az
Elfogadó banki jutalék összege.
Kereskedő azonosító: a Bank saját rendszerében létrehozott
alfanumerikus karaktersor, amely a Bank rendszereiben a Kereskedő
azonosítását teszi lehetővé.
Elfogadóhely azonosító: a Bank saját rendszerében létrehozott
alfanumerikus karaktersor, amely a Bank rendszereiben az Elfogadóhely
azonosítását teszi lehetővé.
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V. A Bank jogaira és kötelezettségeire vonatkozó közös rendelkezések

1.A Bank vállalja, hogy az általa telepített POS terminál berendezés valamint az
általa az interneten keresztül elérhető fizetési szerver segítségével bonyolított
Kártya Tranzakciók elszámolásáról, az adatok elektronikus átadásáról és a
Kártyaelfogadó szerződés alapján a Kártya Tranzakciók jutalékkal csökkentett
összegének a Kereskedő Szerződésben meghatározott, Banknál vezetett
számlájának jóváírásáról vagy nem a Banknál vezetett számlájára történő
utalásának elindításáról gondoskodik. Abban az esetben, ha a Bank a Kártya
Tranzakció összegét a Banknál vezetett számláján írja jóvá, a Bank a forint
devizanemű Kártya Tranzakció összegét a Kereskedő Banknál vezetett forint
számláján, az eCommerce szolgáltatás keretében, az euró devizanemű Kártya
Tranzakció összegét a Kereskedő Banknál vezetett euró számláján írja jóvá.
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1.A Bank vállalja, hogy az általa telepített POS terminál berendezés
valamint az általa az eCommerce terminál segítségével bonyolított
Kártya Tranzakciókkal kapcsolatos adatok elektronikus átadásáról azaz a
Kártya Tranzakciók feldolgozásáról és a Kártyaelfogadó szerződés
alapján a Kártya Tranzakciók jutalékkal csökkentett összegének a
Kereskedő Szerződésben meghatározott, Banknál vezetett számlájának
jóváírásáról vagy nem a Banknál vezetett számlájára történő utalásának
elindításáról, azaz a Kártya Tranzakció elszámolásáról/kifizetéséről
gondoskodik. Abban az esetben, ha a Bank a Kártya Tranzakció
összegét a Banknál vezetett számláján írja jóvá, a Bank a forint
devizanemű Kártya Tranzakció összegét a Kereskedő Banknál vezetett
forint számláján, az eCommerce szolgáltatás keretében, az euró
devizanemű Kártya Tranzakció összegét a Kereskedő Banknál vezetett
euró számláján írja jóvá.

Kártya XII. Kereskedő Bank általi tájékoztatása a Kártya
Tranzakciókról

A Bank a Kereskedőt a „Kereskedői kifizetések és forgalom” nevű bizonylat
kiállításával tájékoztatja a POS terminálon, valamint az eCommerce-en
végrehajtott tranzakciók(„Ma feldolgozott tranzakciók részletezése” alatt) és
azok elszámolásáról, azaz Banknál vezetett számlán történő jóváírásról vagy
a Kereskedő nem Banknál vezetett számlájára történő elutalásáról („Ma
elszámolt tranzakciók részletezése” alatt).
„Kereskedői kifizetések és forgalom” nevű bizonylaton szereplő rövidítések
meghatározását IV. Kereskedői kifizetések és forgalom nevű bizonylattal
kapcsolatos alapfogalmak című fejezet tartalmazza.

1. A Bank a Kereskedőt a Szerződésben meghatározottak szerint
elektronikusan, Business Terminál szolgáltatás útján a „Kereskedői
forgalom és kifizetések - POS, eCommerce analitika” menüpontban
és/vagy papír alapon a Kereskedői kifizetések és forgalom nevű kivonat
útján tájékoztatja a Kártya Tranzakciókról.
A Bank Kereskedői forgalom és kifizetések-ben tájékoztatja a Kereskedőt
a POS terminálon, valamint az eCommerce-en végrehajtott
tranzakciókról („Ma feldolgozott tranzakciók részletezése” alatt) és azok
elszámolásáról/kifizetéséről , azaz Banknál vezetett számlán történő
jóváírásról vagy a Kereskedő nem Banknál vezetett számlájára történő
elutalásáról („Ma elszámolt tranzakciók részletezése” alatt) és ezek
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részletezéséről.
A „Kereskedői kifizetések és forgalom” nevű kivonatban szereplő
rövidítések meghatározását IV. Kereskedői kifizetések és forgalom
nevű kivonattal kapcsolatos alapfogalmak című fejezet tartalmazza.
*A Bank a Kereskedő részére a fenti tájékoztatást– ellenkező
megállapodás vagy rendelkezés hiányában - a Kártya Tranzakciót
követően havonta egy alkalommal adja át vagy bocsátja az
Kereskedő rendelkezésére olyan módon, hogy a Kereskedő az
adatokat tartósan tárolhassa és változatlan formában és tartalommal
megjeleníthesse.*
*2013. augusztus 1. után kötött Szerződések esetén alkalmazandó

A módosítás az alábbi indokok alapján történt:
- a kártyalapú fizetési műveletek bankközi jutalékáról szóló az Európai parlament és a Tanács 2015/751 rendelet 12. Cikkének hatályba lépése, mely
alapján a kereskedőket tájékoztatni kell a Kártya Tranzakció után felszámított tranzakciós jutalék összegéről, külön feltüntetve a kereskedői díj és a
bankközi jutalék összegét.
- Visa Europe kártyatársaság MIF++ előírás (Member Letter VE 33/14 és Member Letter 17/14) mely alapján a kereskedőket tájékoztatni kell a
bankközi jutalék, kártyatársasági díj és ez elfogadó banki jutalék mértékéről.

Közzététel napja: 2016. március 18.
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