Hirdetmény
a Kis- és Középvállalati üzletágban alkalmazandó
Hitelszerződések és Bankgarancia és Akkreditív megbízási szerződések Általános Szerződési
Feltételeinek
2016. január 13. 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 Bank a Kis- és Középvállalati üzletágban alkalmazandó
Hitelszerződések és Bankgarancia és Akkreditív megbízási szerződések Általános Szerződési
Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) alábbi pontjai 2016. január 13. napjától az alábbiak szerint
módosulnak (a módosítás aláhúzással jelölve):

Az ÁSZF „15. Ellenérték” 15.1. (b) pontja az alábbiak szerint módosul:
15.1. (b) kezelési költség – a hitelkeret teljes összegének – vagy a hitelkeret megemelése esetén az
emelés összegének – százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékben fizetendő, és
a Hitelszerződés aláírását követő meghatározott napon, vagy ha az korábbi, az első Folyósítási
Napon, valamint a Hitelszerződés minden meghosszabbításának napján esedékes;

Az ÁSZF „10. Tájékoztatási kötelezettségvállalások” 10.1. (a) pontja az alábbiak szerint módosul:
[10.1. Az Üzletfél köteles a Bank rendelkezésére bocsátani:]
(a) minden egyes pénzügyi évére vonatkozóan az Üzletfél (egyszerűsített, amennyiben az Üzletfél
ilyet készít; konszolidált, ha az Üzletfél Leányvállalattal rendelkezik és ilyet készít, és (ha kötelező
vagy egyébként rendelkezésre áll) auditált) éves pénzügyi beszámolóját valamint (ha kötelező) Üzleti
Jelentését annak elkészültekor haladéktalanul, de legkésőbb annak elkészítésére a jogszabályban
előírt határidőn belül, amelyet az Üzletfél a Kezes és Biztosítékot Nyújtó tekintetében is vállal
teljesíteni. Papír alapon benyújtott beszámoló esetén az Üzletfél által cégszerűen aláírt példányt kell a
Bank rendelkezésére bocsátani. Jelen szakasz tekintetében a beszámoló a Bank rendelkezésére
bocsátottnak tekintendő, amennyiben elektronikus beszámolóként az erre szolgáló mindenkori
honlapról az letölthető. Nem gazdálkodó szervezetek esetén a fentieknek megfelelően elkészített
adott üzleti év lezárásakor elkészült hivatalos pénzügyi elszámolását kell a Bank rendelkezésére
bocsátani;
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