Hirdetmény
a Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat módosításáról
szóló, 2018. június 20. napján közzétett hirdetmény 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 Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó
Különös Üzletszabályzatának módosításáról szóló, 2018. június 20. napján közzétett és 2018.
július 1. napjától hatályba lépő módosítását tartalmazó alábbi hirdetmény 2.3.2. a) (ii) pontját
technikai okok miatt az alábbiak szerint módosítja.

2.3.2. a) (ii) az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban papír alapon, Elektronikus aláírópadon,
CIB24, Business Terminálon és Payment Factory és CIB Internet Bank csatornán megadott eseti,
értéknapos, állandó átutalási/átvezetési megbízásai, valamint deviza számláról magyarországi GIRO
számlaszámmal rendelkező üzletfél javára HUF devizanemben megadott megbízásai, amelyeket
fedezethiány esetén a Bank a terhelési munkanapon 16:30-ig (munkanapnak minősülő szombati
napon 13 óráig) sorbaállít. Ezen határidőt követően az így sorbaállított fedezethiányos fizetési
megbízást a Bank visszautasítja.
A bankon belüli eseti forint megbízások esetében a befogadás napján 16.30-ig benyújtott, fedezetlen
megbízásokat a Bank 16.30-ig állítja sorba, a 16.30 és éjfél között benyújtott megbízásokat a Bank a
következő Banki Nap 16.30-ig állítja sorba.
CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2018. június 26.

Hirdetmény
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
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 Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó
Különös Üzletszabályzatának alábbi pontjai 2018. július 1. napjától a lentiek szerint
módosulnak.
2.1.1.

A megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az Üzletfél pontos nevét, az ügylet tárgyát és a
megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi, a Bank a nemzetközi fizetésforgalmi
szabályok (pl. SEPA Rulebook) vagy jogszabályok, illetve a Nemzetközi Szokványok és a
nemzeti szabvány által előírt adatot. Az Üzletfél Bankszámlája terhére érkező fizetési
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megbízások esetében a Bank meggyőződik arról, hogy a megbízásban megadott terhelendő
Bankszámla elnevezése és pénzforgalmi jelzőszáma azonos-e a Bank nyilvántartása szerint a
tulajdonoséval. A Bank kizárólag akkor kezdi meg és hajtja végre Banki Órarendjében
meghatározott határidőben az Üzletfél megbízásainak feldolgozását, ha a teljesítéshez
szükséges valamennyi adat – ideértve a rendelkezésre jogosultak azonosítását is –
birtokában van és a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, kivéve, ha a
jelen Üzletszabályzat másképp nem rendelkezik.
2.3.2.

Fedezet hiánya
(a)

Ha az Üzletfél megbízásában megjelölt Bankszámlán a teljesítési napon nincs
elegendő fedezet a Bank a megbízást tárgytalannak tekinti (amennyiben a
Bankszámla-tulajdonossal másként nem állapodik meg) és a megbízást, valamint jogszabályban előírt esetekben - az okmányokat visszaküldi.
Kivételt képeznek:

(i)

a társas vállalkozások deviza Átutalási megbízásai, amelyeket a Bank az
Üzletfél kockázatára sorba állítja mindaddig, amíg a számlán a megbízás
teljesítéséhez elegendő fedezet nem áll rendelkezésre, de legfeljebb, eseti
Átutalási megbízás esetén az átvételt követő naptól, értéknapos Átutalási
megbízás esetén az esedékesség napját követő naptól számított 30 napig. A
fedezet nélküli megbízásokat a Bank a Kondíciós Listában meghirdetett díj
felszámítása mellett tartja sorban.

(ii) az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban papír alapon, Elektronikus
aláírópadon, CIB24, Business Terminálon és Payment Factory és CIB Internet
Bank csatornán megadott eseti, értéknapos, állandó átutalási/átvezetési
megbízásai, valamint deviza számláról magyarországi GIRO számlaszámmal
rendelkező üzletfél javára HUF devizanemben megadott megbízásai,
amelyeket fedezethiány esetén a Bank a terhelési munkanapon 16:30-ig
(munkanapnak minősülő szombati napon 13 óráig) sorbaállít. Ezen határidőt
követően az így sorbaállított fedezethiányos fizetési megbízást a Bank
visszautasítja.
A Banki Órarendben „Folyamatos” feldolgozásra meghirdetett bankon belüli
forint megbízások esetében a Bank a befogadás napján 16.30-ig benyújtott,
fedezetlen megbízásokat a Bank 16.30-ig állítja sorba, a 16.30 és éjfél között
benyújtott megbízásokat a Bank a következő Banki Nap 16.30-ig állítja sorba.
(b)

Ha a GIRO-n keresztül teljesítendő fizetési megbízáson megjelölt Bankszámlán
nincs fedezet, a Bank csak abban az esetben teljesíti a megbízást a Bankszámlatulajdonos más Bankszámlája terhére, ha erre nézve a Bankszámla-tulajdonos
kifejezetten rendelkezik, vagy pedig jogszabály a Bankszámla-tulajdonos
rendelkezése nélkül is előírja azt.
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(c)

3.2.3.

Ha a jelen Különös Üzletszabályzat rendelkezései alapján sorba állítás történik, a
sorba állítás idejének elteltével a Bank a megbízást tárgytalannak tekinti és az
Üzletfélnek a megbízást visszaküldi vagy a visszautasításról szóló értesítést küld.

(f) A Bank a befogadott csoportos Átutalási megbízás köteget ellenőrzi. A hibás köteget a
benyújtás napján visszaküldi. Ha a befogadott köteg hibás tételeket tartalmaz, a Bank az
Üzletfél rendelkezése alapján a teljes köteget, vagy a kötegben szereplő hibás tételeket
utasítja vissza. A rendben lévőket a megadott terhelés napján a jelen Különös
Üzletszabályzatban rögzítettek szerint továbbítja a jogosultak pénzforgalmi szolgáltató(i)
felé a GIRO-n keresztül (illetve, ha mind a Fizető Fél, mind a Kedvezményezett a Banknál
vezet Bankszámlát, azonnal teljesíti a Bank a Tranzakciót az esedékesség napján), ha a
megadott terhelés napja a benyújtás napjától számolva 15 naptári napnál nem későbbi
Banki Nap. Ha a csoportos Átutalási megbízás formai vagy egyéb okok miatt nem
továbbítható a GIRO-ba, akkor a Bank a csoportos Átutalási megbízást hibásnak értelmezi
és az egész köteget visszautasítja. A csoportos Átutalási megbízás formai, tartalmi,
érvényességi szempontból ellenőrzött állományáról a Bank a Fizető Fél részére értesítést
küld (státuszjelentés), amely tartalmazza az elfogadás tényét, illetve visszautasítás esetén
hiba okát. A csoportos Átutalási megbízás formai, tartalmi, érvényességi szempontból
ellenőrzött állományáról az átutaló Üzletfél visszaigazoló státuszt kap vissza, melyből
értesül az elfogadott, illetve a hiba okára utaló jelzéssel visszautasított átutalásairól.

3.2.9. (d) A Bank az Üzletfél megbízását az Üzletfél írásbeli kérelmére VIBER-en keresztül teljesíti. A
Bank VIBER-en keresztüli teljesítésre kizárólag más VIBER belföldi tagbanknál
bankszámlát vezető Kedvezményezett javára szóló forint megbízást fogad be. A Bank a
Banki Órarendben meghatározza a megbízások átvételének és teljesítésének időpontjára
vonatkozó részletes szabályokat.
Az alábbi 3.3.7. (n) alpont törlésre kerül, így a 3.3.7. alpontjainak számozása emiatt módosul.
3.3.7.

(n) A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízást a Bank nem állítja
sorba.

CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2018. június 20.
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