HIRDETMÉNY
az Általános Üzletszabályzat,
a Kis- és Középvállalati Üzletágban alkalmazandó Hitelszerződések és Bankgarancia és
Akkreditív megbízási szerződések Általános Szerződési Feltételek, valamint
a gazdálkodó és egyéb szervezetek részére szóló Hitel- és Kockázatvállalási Általános
Szerződési Feltételek
2014. március 15. napjától
módosításáról,
valamint
az Általános Üzletszabályzatot, illetve az egyes szolgáltatásokat tartalmazó általános
szerződési feltételeket érintő
2014. március 15. napjától hatályos
szerkezeti változásról

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 Általános Üzletszabályzatának (a
továbbiakban: ÁÜSZ)
(i) alább meghatározott pontjai az alábbiak szerint módosulnak, illetve
(ii) az ÁÜSZ az alábbi rendelkezésekkel egészül ki 2014. március 15. napjától,
mely módosítást, illetve kiegészítést - az általános szerződési feltételeket érintő szerkezeti változás
következtében - a Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, az
Okmányos, bankgarancia, kezesség, fedezetigazolás és egyes csekk ügyletekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat, a Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a Hitel- és
kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a Széfbérleti szolgáltatásra vonatkozó
Különös Üzletszabályzat, valamint az Általános Vállalati Üzletszabályzat tartalmazzák.

Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 1.2.8. pontja
(korábban ÁÜSZ 23.53.)
1.2.8. A Bankszámlatulajdonos a Bankszámla feletti rendelkezésre eseti jelleggel is adhat harmadik
személy részére meghatalmazást, kivéve Átutalásra vonatkozó fizetési megbízás benyújtására.
Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 1.5.6 és 1.5.7.
pontja (ÁÜSZ felelős őrzéssel kapcsolatos rendelkezései)
1.5.6. A VÜSZ 9. (Felmondás / Szerződésszegési Események) szakaszában foglaltakon túlmenően
a Bank a Bankszámlára vonatkozó Szerződést (Keretszerződést) azonnali hatállyal felmondja akkor
is, ha (i) a Bankszámla megnyitását követő 90 napon belül a Bankszámlanyitásra kötelezett szervezet
a nyilvántartását vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a
nyilvántartásban szerepel, vagy (ii) az Üzletfél egyidejű írásos tájékoztatása mellett - a Bankszámlán
az elmúlt 12 hónapban nem történt terhelés - kivéve a számlavezetési díjat -, illetve jóváírás, és a
számlaegyenleg nem haladja meg az 50.000 Ft-ot. Az azonnali hatályú felmondással lejárttá és
azonnal esedékessé vált Tartozásokat az Üzletfél köteles a felmondás kézhezvételét követő nyolc
naptári napon belül a Banknak egy összegben megfizetni. A Bank ebben az esetben a pénzforgalmi
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Bankszámla rendelkezésre álló egyenlegét az alábbi szakasz rendelkezései alapján a megbízás
nélküli ügyvitel szabályai szerint kezeli. Az így kezelt számlaegyenleget – amennyiben az alapítói
vagyon Átutalási megbízás alapján került jóváírásra - a Bank ezen Átutalási megbízásban megjelölt
fizetési számla javára átutalja, illetve – amennyiben az alapítói vagyon készpénzbefizetés útján került
a számlára jóváírásra – úgy a Bank azt a befizető személy részére, személyazonossága igazolását
követően fizeti ki a Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával.
1.5.7. A Bankszámla- vagy egyéb vonatkozó Szerződés megszűnése esetén az Üzletfél köteles az
Üzletfelet megillető, fennmaradó számlakövetelés sorsáról rendelkezni, a vonatkozó Szerződés
megszűnésével egyidejűleg. Amennyiben a vonatkozó Szerződés megszűnését követően a számlán
olyan, az Üzletfelet megillető számlakövetelés marad fenn, amely sorsáról az Üzletfél a Banknál nem
rendelkezett, a Bank a számlakövetelés összegét az Üzletfél rendelkezéséig a megbízás nélküli
ügyvitel szabályai szerint kezeli. A számlakövetelés összegét a Bank az egyes Üzletfelek nevén
nyilvántartott, korlátozott rendeltetésű, elkülönített, nem kamatozó banki számlán helyezi el. A
megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint történő őrzés időtartamára a Bank jogosult az azzal
kapcsolatos költségét felszámítani. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank az őrzés kapcsán
felmerülő költség összegével a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezelt összeget
csökkenteni jogosult. Az Üzletfél tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Bank által a megbízás
nélküli ügyvitel szabályai szerint kezelt összeggel kapcsolatban rendelkezni kíván, úgy annak
költségeit is köteles az Üzletfél a Bank részére megfizetni. A jelen szakasz szerinti banki költségekről
az Üzletfél az erre vonatkozó, és a Bank honlapján közzétett, illetve a Bankfiókokban kifüggesztett
hirdetmény útján tájékozódhat. A költségek mértékét a Bank bármikor jogosult egyoldalúan
módosítani. A fent írtak szerinti eljárás nem minősül pénzügyi szolgáltatásnak, a megbízás nélküli
ügyvitellel kapcsolatos, jelen szakaszban nem szabályozott jogokra és kötelezettségekre kizárólag a
Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 2.8.7. pontja
(korábban ÁÜSZ 23.296.)
2.8.7. EGT-n belüli fizetési forgalom esetén a Bank a Bankszámla-tulajdonostól, mint Fizető Féltől,
amennyiben a terhelendő számla devizaneme és a teljesítés devizaneme megegyezik, kizárólag
osztott költségviselési rendelkezést (SHA) fogad el, amennyiben a devizanemek eltérőek, tehát
pénznemek közötti átváltás is szükséges, akkor a Bank elfogadja a Fizető Felet terhelő
kedvezményezetti bankköltségekről (OUR) szóló rendelkezést a Bankszámla-tulajdonostól. A
kedvezményezett általi költségviselési mód (BEN) alkalmazására a vonatkozó Kondíciós Listában
meghatározott esetben kerülhet sor. A Bank a SHA opciót tekinti alap költségviselési módnak
(default). Amennyiben a Bankszámla-tulajdonostól kapott megbízás nem felel meg a jelen pontban
rögzítetteknek, akkor a Bank automatikusan, az Üzletfél külön tájékoztatása és jóváhagyása nélkül a
default költségviselési opcióval teljesíti a megbízást.

Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 3.2.14. pontja
(korábban ÁÜSZ 23.158.)
3.2.14.Felhatalmazó levélen alapuló Beszedés (1-es típus)
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A felhatalmazásban (felhatalmazó levélben) a Fizető Fél Üzletfél a Banknál bejelentett módon
engedélyezi a Kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. A felhatalmazó levélben a
Fizető Fél és a pénzforgalmi szolgáltatója benyújtási feltételekben is megállapodhat. A Bank jogosult
az okirat csatolási kötelezettséget tartalmazó felhatalmazó levél nyilvántartásba vételére vonatkozó
kérelmet megtagadni. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás kizárólag Magyarország
területén nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás kapcsán alkalmazandó fizetési mód.
Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 1.3.2. pontja
(korábban ÁÜSZ 23.60.)
1.3.2.

A Bank az Üzletfélnek fizetett kamatot naptári napok alapján a következő képlet szerint
számítja:
kamat =

tőkeösszeg X kamatláb (%) X naptári napok száma
36 500

A kamat mértéke legalább 0.

Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 3.5.1. e.) pontja
(korábban ÁÜSZ 23.224.)
3.5.1 (e) Készpénzátutalási megbízás útján az Üzletfél pénzforgalmi szolgáltatón keresztül készpénzt
fizethet, vagy fizettethet be a Banknál vezetett Bankszámlájára. A Bank a PEK költséget (azaz a
postai kimenő utalás költségét) az Üzletfélre továbbterheli, valamint a jutalékaival a Kondíciós
Listában meghatározott mértékben megterheli az Üzletfél Bankszámláját.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 2. Meghatározások pont, „Bankgarancia” alpontja (új
rendelkezés)
Bankgarancia: a Bank által adott garancia
Általános Vállalati Üzletszabályzat 2. Meghatározások pont, „Betét” alpontja (új rendelkezés)
Betét az Üzletfél által a Banknál meghatározott időre lekötött pénzösszeg, amelyet a Bank nyilvántart,
és amelynek összege után a Bank a Kondíciós Listában vagy Egyedi Szerződésben meghatározott
kamatot fizet, illetve az új Ptk. hatálya alatt létrejövő szerződések vonatkozásában Betétnek minősül a
Bankszámlán lekötés nélkül elhelyezett pénzösszeg.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 2. Meghatározások pont, „BUBOR” (Budapesti Bankközi
Forint Hitelkamatláb) alpontja (korábban ÁÜSZ 26.34.)

BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) a Magyar Forex Társaság (MFT) Szakmai
Bizottságának döntése szerint kijelölt bankok által jegyzett bankközi forint hitelkamatlábakból az MFT
szabályzatában rögzített módon számított Referencia Kamatláb, amelyet a Magyar Nemzeti Bank
minden Banki Napon közzétesz a Reuters "BUBOR=" oldalán, illetve a sajtó rendelkezésére bocsát
publikálás céljából.
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Általános Vállalati Üzletszabályzat 2. Meghatározások pont, „Hpt.” alpontja (korábban ÁÜSZ
1.44.)
Hpt a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 2. Meghatározások pont, „KHR” alpontja (korábban ÁÜSZ
1.50.)
KHR a Magyar Nemzeti Bank által elismert központi hitelinformációs rendszer.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 2. Meghatározások pont, „MNB Törvény” alpontja (új
rendelkezés)
MNB Törvény a 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 2. Meghatározások pont, „Ptk.” alpontja (új rendelkezés)
Ptk. az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: régi Ptk.), illetve a 2013. évi
V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.), azzal, hogy az egyes, a VÜSZ hatálya
alá tartozó tények, jogviszonyok, illetve jognyilatkozatok esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló
2013. évi CLXXVII. törvény Első részében (A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
átmeneti rendelkezések) meghatározottak szerint értendő a régi Ptk, illetve az új Ptk. a Ptk. fogalom
alatt.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 2. Meghatározások pont, „Üzletfél” alpontja (korábban ÁÜSZ
Meghatározások, 1.69.)
Üzletfél a Bank pénzügyi és/vagy kiegészítő pénzügyi, illetve kiegészítő szolgáltatásait igénybe vevő
devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas
vállalkozás, szervezet, ideértve, különösen, de nem kizárólagosan, a Bankszámla-tulajdonost,
Biztosítékot Nyújtót, Kártyabirtokost, Fő- és Társkártyabirtokost, Felhasználót, Törvényes Képviselőt
és egyéb képviselőt is, tehát mindazon személyeket, akik a fenti szervezeteknek a Bankkal fennálló
jogviszonyára tekintettel teljesítenek kötelezettséget a Bank felé vagy gyakorolnak valamely
jogosultságot (ezen utóbbi személyek főkötelezettségeire természetes személy és az alábbi kivételek
alá eső személy esetén is a VÜSZ és a hatálya alá tartozó Szerződéses rendszer irányadó, kivéve ha
ezen dokumentumok másként rendelkeznek), kivéve az egyéni vállalkozót, egyéni céget, és a
mezőgazdasági őstermelőt. A Bank rendszereinek, folyamatainak működtetése céljából, illetve
rendszergazdai feladatok ellátása érdekében a Bank Szolgáltatásai elérhetőségét biztosítja egyes
munkavállalói részére, mely munkavállalók nem minősülnek Üzletfélnek.

Általános Vállalati Üzletszabályzat 4.2.1. pontja (korábban ÁÜSZ 4.2.1. és 4.2.2.)
4.2.1. A személyazonosság ellenőrzése és az azonosítás során az Üzletfél köteles a Bank részére
írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy a saját illetőleg a Tényleges Tulajdonos nevében illetve érdekében
jár el, valamint köteles nyilatkozni a Tényleges Tulajdonos adatai vonatkozásában a Bank részére a
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Szerződés létrejöttét megelőzően is, a Szerződés előkészítése, a termékekkel, szolgáltatásokkal
kapcsolatos visszaélések megelőzése, illetve a Pmt. által előírt kötelezettségeknek való megfelelés
céljából. Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a Tényleges
Tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Bank ismételt nyilatkozattételre szólítja fel az Üzletfelet.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 5.2.4. pontja f.) (korábban ÁÜSZ 15.7.)
5.2.4. (f) Az Üzletfél elfogadja, hogy a Bank a telefonon megbízást adóval, vagy a Bankkal telefonon
kapcsolatot felvevővel folytatott telefonbeszélgetést, illetőleg a Bank által kezdeményezett bármely
telefonhívást jogosult hangfelvételen rögzíteni, és az ilyen hangfelvételt panaszkezelési célból 1 évig
megőrzi, illetve azokat igényérvényesítési, elszámolási és biztonsági célból – így különösen, ha a
hangfelvétel szerződéses nyilatkozatot, ügyleti megbízást tartalmaz – a Bank jogosult jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában az igények érvényesíthetőségének elévülését követő öt évig megőrizni
és felhasználni
(bizonyítékként is). Az Üzletfél kérésére a Bank biztosítja a hangfelvétel
visszahallgatását előzetesen egyeztetett, de a kérelem benyújtásától számított legkorábban a 8. Banki
Napra eső időpontban a Bank helyiségében, a Bank munkatársa és az Üzletfél nevében eljárni
jogosult (esetleges jogi képviselő, egyéb meghatalmazott) együttes jelenlétében továbbá
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről igény esetén készített hitelesített
jegyzőkönyv egy példányát. A hangfelvételek tárolására a jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően kerül sor. Az Üzletfél nevében eljárni jogosult személy(ek) és a Bank között CIB24-en
keresztül történő beszélgetések minden esetben rögzítésre kerülnek.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 7.1.1. pont utolsó két bekezdése (korábban ÁÜSZ
Meghatározások)
7.1.1.
Írásbeli szerződéskötésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a Keretszerződés
vonatkozásában történő limitmódosítás, valamint a Betét lekötése Távközló Eszköz útján, a
Keretszerződés vonatkozásában telefonon történt limitmódosítás bármelyik fél kérésére a felek
bármikor utóbb történő írásbeli megerősítésével történő létrejötte, valamint a Szerződés esetében
Távközlő Eszközön a Bank vagy az Üzletfél által kezdeményezett, a másik félhez eljuttatott
szerződéses nyilatkozatnak utóbb a másik fél által történő papír alapon vagy Elektronikus Szolgáltatás
útján megküldött megerősítése, visszaigazolása, továbbá a Távközlő Eszközön a Bank által
kezdeményezett szerződéses nyilatkozatnak az Üzletfél által Távközlő Eszköz útján történő
elfogadása, mely esetben a Bank ajánlatának minősülnek az Elektronikus Szolgáltatás rendszerében
az Üzletfél részére megjelenített szerződési feltételek és az Üzletfél aláírásának minősül az
alkalmazott Elektronikus Szolgáltatás rendszerében irányadó szabályok szerint azonosított Üzletfél
általi aláírást/jóváhagyást igénylő műveletek aláírására szolgáló jelszavak, Kódszavak megadása,
azaz az Üzletfél elektronikus aláírása.
A Távközlő Eszköz útján történő szerződéskötés lépéseit a vonatkozó Szerződés tartalmazza. A
Távközlő Eszköz útján létrejött szerződés rendelkezéseit a Bank nyilvántartása rögzíti az Üzletfél
számára utóbb hozzáférhető módon. Az Üzletfélnek lehetősége van a Távközlő Eszköz útján történő
szerződéskötési folyamat során az esetlegesen beírt hibás adatokat javítani, az üresen hagyott
mezőket kitölteni, illetőleg az üresen hagyott, de kitöltendő adatmezőket a Bank a Távközlő Eszközön
keresztül azonosítja és figyelmeztet a kitöltés szükségességére. Távközlő Eszköz útján történő
szerződéskötés nyelve az Üzletfél és a Bank között meghatározott kapcsolattartás nyelve.
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Általános Vállalati Üzletszabályzat 7.4.1. pontja (korábban ÁÜSZ 4.10.)
7.4.1.Egyéb értesítési formák, elektronikus kapcsolat
A Bank az Üzletféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel (különösen Elektronikus
Szolgáltatás vagy CIB24 esetében) a telefonon, telefaxon, telexen, interneten, illetve számítógép
igénybevételével is válthat kölcsönösen értesítéseket, abban az esetben ha az Üzletfél rendelkezik
erre vonatkozó Egyedi Szerződéssel, az ezen Egyedi Szerződésben rögzített feltételekkel. Egyedi
Szerződésnek minősül az is, amennyiben az Üzletfél – egyedi, a CIB Internet Bank rendszer útján
történő tájékoztatáskérése keretében - adja meg a Bank részére azon e-mail-címet, amelyre
meghatározott tárgyban tájékoztatást kér és a Bank az általa megadott e-mail címre küldi meg
válaszát. Ez utóbbi, egyedi tájékoztatáskérés keretében a CIB Internet Bank rendszerében megadott
e-mail cím nem módosítja azon Szerződést, melyben a kapcsolattartás csatornái a Bank és az Üzletfél
között meghatározásra kerültek.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 8.1. pontja (korábban ÁÜSZ 6.1. és 6.2.)
8.1.
A Bank az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében meggyőződik az Üzletfél nevében eljáró
személy képviseleti jogosultságáról (elsősorban a képviseleti jogosultág fennállásáról és/vagy a
meghatalmazás tartalmi és formai helyességéről). A Bank úgy tekinti, hogy a jogi személynek
minősülő Üzletfél nyilvántartásba bejegyzett képviselője képviseleti joga tekintetében nem áll fenn
korlátozás és a képviselő nyilatkozata sincs feltétel bekövetkeztéhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Az
üzleti tárgyalások folytatása során vagy megbízások teljesítését megelőzően és a teljesítés során a
Bank bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását. A Bank jogosult az Üzletfél Bankkal
szemben történő – szóbeli és/vagy írásbeli, egyedi vagy általános – képviseletére harmadik
személynek adandó meghatalmazás Bank által elfogadható tartalmát (ideértve azt is, hogy a
meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy mire terjed ki, valamint hogy mennyi időre szól)
és formáját (ideértve azt is, hogy a meghatalmazás Közjegyzői Okiratban, vagy közjegyzői aláírás
hitelesítéssel ellátott okiratban legyen) meghatározni.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 9.3. pontja (új rendelkezés)
9.3. A Ptk. 524.§-át és 525.§-át, illetve 6:382, 6:384, és 6: 387,§-ok rendelkezéseit, és a sorszámozás
módosítása esetén, az ezeknek tartalmában megfelelő rendelkezéseit úgy kell tekinteni, mint amely a
Szerződés szerves része. Amennyiben a Szerződés hasonló rendelkezést tartalmaz, azt úgy kell
tekinteni, mint amely kiegészíti, de nem felcseréli a Ptk. ezen rendelkezéseit.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 9.7.3. pontja (korábban ÁÜSZ 23.373. és 23.378.)
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, CIB Üzleti Terminálra, illetve 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.
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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.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 11.6. pontja (korábban ÁÜSZ 13.6.2.)
11.6. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, ellenőrzésével, bejegyzésével, törlésével,
módosításával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden szükséges díj, költség, illeték
(különösen, de nem kizárólag a földhivatali szolgáltatási díj, cégbírósági bejegyzés díja, MOKK és
hitelbiztosítéki nyilvántartási bejegyzés, lekérdezés díja; a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt. vagy az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalási díja, ingatlan értékbecslés illetve felülvizsgálat
díja, a Biztosítékokra vonatkozó szabályokról szóló Különös Üzletszabályzatban hivatkozott
dokumentumok beszerzésének költsége, az ugyanezen Különös Üzletszabályzatban hivatkozott
átváltás/konverzió díja) az Üzletfelet terheli. Ezen díjakat, költségeket, illetékeket az Üzletfél azok
esedékességekor közvetlenül köteles megfizetni a díjat, költséget, illetéket felszámító harmadik
személy részére. Amennyiben ezen összegek a Bank által kerülnek megfizetésre, az Üzletfél köteles
a Bank által igazoltan megfizetett összeget a Bank írásbeli értesítése alapján 3 (három) Banki Napon
belül megtéríteni olyan devizanemben, amilyenben azok a Bank oldalán felmerültek.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 11.11. pontja (korábban ÁÜSZ 7.19. pont utolsó mondata)
11.11. A Bank az általa az Üzletfélnek nyújtott Szolgáltatások kapcsán felszámított kamat, díj, jutalék,
költség mértékének meghatározásánál a kerekítés jogát fenntartja, méghozzá oly módon, hogy
amennyiben ezen összegek harmadik tizedesjegye 0-4 úgy a Bank lefelé kerekít kettő tizedesjegyre,
míg ha a harmadik tizedesjegy 5-9, úgy a Bank felfelé kerekít kettő tizedesjegyre.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 11.13. pontja (korábban ÁÜSZ 7.7.)
11.13. Késedelmi Kamat
Az Üzletfél a fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén az alapkamaton (ügyleti kamaton)
felül késedelmi kamatot köteles fizetni.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 14.4.3. b.) pontja (korábban ÁÜSZ 4.10.)
14.4.3. (b) A Bank nem felel az annak vonatkozásában felmerülő bármely kárért, ha bebizonyosodik,
hogy az értesítés nem az Üzletféltől származik, vagy bármely részében pontatlan vagy az Üzletfél
különböző tárgykörökben különböző e-mail címeket adott meg a kapcsolattartás csatornájaként Bank
részére. Tekintettel arra, hogy a Távközlő Eszköz útján történő kommunikáció jellegéből adódóan
biztonsági kockázatokat rejt magában, valamint arra, hogy az email a Bank által csak kivételes
esetekben elfogadott, használatára pedig ebben az esetben is az Üzletfél saját elhatározásából kerül
sor, az emailben közölt értesítésekkel kapcsolatban felmerülő esetleges visszaélésekből eredő összes
kockázatot az Üzletfél viseli, az ebből eredő károk, különösen egy harmadik fél csalási szándékú
elektronikus vonalra történő csatlakozása, az aláírások, vagy iratok hamisítása, banktitoknak minősülő
adatok illetéktelen személy tudomására jutása, illetéktelen személy által történő használata és az
adattovábbítás technikai hibái és az esetleges adatváltozások be nem jelentése, illetve a késedelmes
bejelentése miatt keletkező károk kizárólag az Üzletfelet terhelik, a Bank az ezzel kapcsolatos
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mindennemű felelősségét kizárja. Az Üzletfél köteles kártalanítani (kártérítés) a Bankot minden olyan
követeléssel szemben, amely abból ered, hogy a Bank az Üzletfél rendelkezése szerint járt el;
Általános Vállalati Üzletszabályzat 14.9 pontja a vonatkozó jogszabálynak megfelelően az
alábbiak szerint került meghatározásra az Országos Betétbiztosítási Alap (Alap)
vonatkozásában (korábban ÁÜSZ 24.15-24.19.)
14.9.

Alap

14.9.1. Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a Hpt.-ben előírtak szerinti
betétkövetelésből először a tőke, majd a kamat összegét személyenként és hitelintézetenként
összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig – a Hpt.-ben foglalt kivétellel – forintban fizeti ki
kártalanításként. Ha a kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes részére kifizetendő összeg
megállapítása úgy történik, hogy az Alap a százezer eurót a kártalanítás kezdő időpontját megelőző
napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes
betétei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást. Devizabetét esetén a kártalanítás
összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárnak a megállapítása – a kifizetés
időpontjától függetlenül – a kártalanítás (Hpt-ben meghatározott) kezdő időpontjának napját megelőző
napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Közös betét esetén a
kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult minden személy esetén külön kell számításba
venni. A kártalanítási összeg számítása szempontjából - eltérő szerződési kikötés hiányában - a betét
összege a betéteseket azonos arányban illeti meg. Az Alap által nyújtott biztosítás csak a névre szóló
betétre terjed ki.
14.9.2. Az Alap által nyújtott biztosítás - a Hpt. 213. §-ban meghatározott kivételekkel - a betétek
számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet:
(a) 1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül,
valamint
(b) 1993. június 30-át követően állami garancia nélkül
az Alapban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el.
14.9.3. Az Alap által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen
kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére. Az 1993. június
30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett – állami garanciával (helytállással)
biztosított – betétekbe az 1993. június 30-át követően teljesített új befizetés a Hpt. rendelkezéseinek
megfelelően – az Alap által- biztosított.
14.9.4. Az MNB által közzétett árfolyamlapon szereplő külföldi pénznemben elhelyezett betétet az
Alap az elhelyezés pénznemében biztosítja.
14.9.5. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki:
(a) a költségvetési szerv;
(b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság;
(c) az önkormányzat;
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(d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár;
(e) a befektetési alap;
(f) a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási
szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv;
(g) az elkülönített állami pénzalap;
(h) a pénzügyi intézmény;
(i) az MNB;
(j) a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató;
(k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézmény-, illetve befektetővédelmi alap,
illetve a Pénztárak Garancia Alapja;
(l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója,
továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy
és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói;
(m)
az l) pontban meghatározott személy befolyásoló részesedésével működő
gazdálkodó szervezet által elhelyezett; és
(n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap
betéteire vagy a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.
14.9.6. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá
(a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés
időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen
magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap;
(b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban
elhelyezett összeg pénzmosásból származik; valamint
(c) olyan betétre, melyet nem euróban, vagy EGT-állam, illetve a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében
helyeztek el.

Általános Vállalati Üzletszabályzat 15. pontja (korábban ÁÜSZ 15.)
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15. PANASZKEZELÉS
15.1. Az Üzletfél (ideértve azt a képviselőjét is, aki anélkül kerül a Bankkal kapcsolatba, hogy
Szolgáltatást venne igénybe vagy Szerződést kötött volna) panaszt tehet:
15.1.2 szóban:
(a)

személyesen (Bankfiókokban, minden Banki Nap 8 órától 16 óráig); vagy

(b)

telefonon (a 06-40-242-242 telefonszámon (CIB24-en), 8 órától 20 óráig); vagy

15.1.3 írásban:
(a)

képviselője vagy más által személyesen átadott értesítés útján;

(b)
postai úton (a Bank Panaszkezelés és Minőségbiztosítási Osztályára, a Bank központi
címére (1027 Budapest, Medve u. 4-14. Vagy 1537 Budapest, Pf. 394.)) címezve;
(c)

telefaxon (a (06 1) 489 6957 számra);

(d)

elektronikus levélben (a cib@cib.hu e-mail címre; vagy

(e)
a Bank honlapján keresztül (az Online Ügyfélszolgálat menüben formanyomtatvány
kitöltésével, vagy amennyiben rendelkeznek a CIB Internet Bankhoz hozzáféréssel – a CIB
Internet Bank ún. „Válaszolunk” menüjén keresztül küldött üzeneten keresztül).
15.2
Az Üzletfél megbízásából eljáró jogi képviselő köteles az Üzletfél által adott meghatalmazás
eredeti példányát is csatolni.
15.3
A személyesen vagy telefonon keresztül tett szóbeli panaszt a Bank azonnal megvizsgálja és
lehetőség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja. Amennyiben az Üzletfél az azonnali intézkedéssel
nem ért egyet vagy azonnali intézkedés nem lehetséges, a Bank a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.
A panaszról felvett jegyzőkönyv egy másolati példányát a Bank a személyesen közölt panasz esetén
az Üzletfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Üzletfélnek – a válaszlevéllel
egyidejűleg – elküldi. Egyebekben a Bank a továbbiakban az VÜSZ írásbeli panaszra vonatkozó
szabályai szerint jár el.
15.4
A Bank az Üzletfél írásbeli panaszát kivizsgálja, a panasszal kapcsolatos álláspontját és
intézkedéseit rövid indokolás mellett az írásbeli panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül
írásban megküldi az Üzletfél által megadott címre. Az Üzletfél ugyanazon tárgyban küldött ismételt
panaszára a Bank nem köteles válaszolni. A Bank az Üzletfél ismételt – a korábbi panasszal
megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára jogosult a korábban
adott álláspontjának megerősítésével (a korábbi válasz megküldésével) választ adni.
15.5
A panaszügyintézésre rendelkezésre álló telefonszámra érkező panasz, illetve az azzal
kapcsolatos, az Üzletfél és a Bank közötti kommunikáció hangfelvételen rögzítésre kerül. A
hangfelvételt a Bank a készítéstől számított 1 évig megőrzi. A Bank az Üzletfél kérésére, ezen
időtartamon belül, biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen az Üzletfél
rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet, vagy a hangfelvételről készített
másolatot Tartós Adathordozón.
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15.6
A Bank az Üzletfél panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló
intézkedésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: a panasz leírását,
a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, a panasz benyújtásának időpontját és
módját, valamint a visszajelzés határidejét és módját, a panasz rendezésére vagy megoldására
szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, a panasz rendezésére vagy
megoldására szolgáló intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy
megnevezését, a panasz megválaszolásának időpontját. A Bank a panaszt tartalmazó jegyzőkönyvet
vagy a panaszlevelet, valamint az arra adott választ három évig őrzi meg.
15.7
Az Üzletfél, amennyiben a Banknak benyújtott panasza kivizsgálásának eredményével nem
ért egyet, jogosult egyéb jogorvoslati fórumok igénybevételére. Panaszát, illetve jogorvoslati igényét
polgári jogi úton is érvényesítheti. (A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén.)
15.8

Felügyeleti szerv: MNB, Magyar Nemzeti Bank Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.,

15.9

Jogviták

15.9.1 A Felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel kívánják
rendezni, ebbe beleértve valamely közösen választott szakértő vagy más egyeztető fórum
közreműködésével történő megegyezést is. Amennyiben a közös megegyezéssel történő vitarendezés
nem lehetséges, akkor bármelyik fél bírósághoz fordulhat.
15.9.2 Az Üzletfél és a Bank közötti vitás kérdések eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény rendelkezései irányadóak.
Általános Vállalati
rendelkezése)

Üzletszabályzat

17.

pontja

(korábban

ÁÜSZ

több,

ilyen

tartalmú

BANK NYILVÁNTARTÁSA
Bármely olyan, a Bank által készített okirat, értesítés vagy nyilvántartás, amely az Üzletfél Bankkal
szemben fennálló Tartozásának összegéről, fizetési megbízások átvételéről, sorba-állításáról,
határidők kezdetéről és végéről, értesítések elküldéséről és átvételéről vagy egyéb, az Üzletféllel
kapcsolatos körülményről szól, - az ellenkezője bebizonyításának hiányában - irányadóként szolgál
ezen körülmények (összegek, határidők stb.) tekintetében az Üzletféllel szemben, kivéve, ha ezen
nyilvántartás vagy annak valamely része a Bank nyilvánvaló tévedéséből vagy csalárd magatartásából
ered.
Általános Vállalati Üzletszabályzat 1. számú mellékletének alábbi pontjai az alábbiak szerint
változnak
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

VUB Bank
SK- 82990 Bratislava 25., Mlynské nivy 1.
Company Reg. No. 31320155, entered in the Commercial Register of the
District Court Bratislava I, Section Sa, File No. 341/B

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Privredna Banka Zagreb (PBZ)
CRO-10000 Zagreb, Rackoga 6.
Commercial Court in Zagreb, no. 080002817
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Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Banca Intesa ad Beograd
11070 Novi Beograd, Milentija Popovica 7.b.
Business Register Agency no. 07759231

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina
71000 Sarajevo, Obana Kulina bana 9.a.
Cantonal Court of Sarajevo, no. 65-02-0009-11

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Intesa Sanpaolo Bank Albania
Tirana, Rr. „Ismail Qemali”, No.27.
Commercial Register no. 11, dtd 10.08.1998

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Banka Koper
SLO – 6502 Koper, Pristaniska Iluca 14.
Koper District Court, no. 5092221000

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Intesa Sanpaolo Bank Romania

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.
H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
01-10-047249 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

CIL MNM Kft. „v.a.”
H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
01-09-872614 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

RO-Sector 1. Bucharest, Bucharest Business Park Str. Tipografilor nr. 11-15.

Register of Commerce with the Arad Court: J02/82/1996

Általános Vállalati Üzletszabályzat 4.11. pontja (új rendelkezés)
4.11. A Bank – alkalmazott üzletpolitikájával összhangban, illetve a jogszabályoknak való megfelelés
érdekében - jogosult a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó üzleti kapcsolat visszautasítását, illetve a
létesített üzleti kapcsolat megszüntetését követően megtagadni a visszautasítással, illetve
megszüntetéssel érintett személyek Rendelkező Személyként való Üzletfél általi bejelentését.
Okmányos, bankgarancia, kezesség, fedezetigazolás és egyes csekk ügyletekre vonatkozó
Különös Üzletszabályzat 2.1.1 pont (korábban ÁÜSZ 27.3.)
2.1.1. A bankgarancia a Bank visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalása, amely feltétel nélküli,
azaz kizárólag igénybejelentési nyilatkozathoz, vagy meghatározott feltételhez, így különösen
meghatározott okmányok benyújtásához kötött.

Okmányos, bankgarancia, kezesség, fedezetigazolás és egyes csekk ügyletekre vonatkozó
Különös Üzletszabályzat 2.1.4. pont (új rendelkezés)
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2.1.4. A Bank késedelem nélkül értesíti az Üzletfelet a bankgarancia alapján, a kedvezményezettnek
történt teljesítésről és az Üzletfelet és a kedvezményezettet a Bankgarancia alapján történő teljesítés
megtagadásáról (a teljesítés megtagadásának indokait is megjelölve az értesítésben).
Okmányos, bankgarancia, kezesség, fedezetigazolás és egyes csekk ügyletekre vonatkozó
Különös Üzletszabályzat 4.6. pont (új rendelkezés)
4.6. Bankra intézvényezett csekk, azaz olyan csekk esetében, melynek fedezetét a fizető fél a
Banknál előzetesen elhelyezte, a Bank a csekk bemutatójának megfizeti a csekken szereplő összeget:
számlavezetett Üzletfél esetében az Üzletfél által a csekk bankfiókban történő benyújtásakor megjelölt
fizetési számla javára, míg nem számlavezetett kedvezményezett esetében a kedvezményezett
személy számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül, annak megkeresése alapján. Bankra
intézvényezett csekk esetében, amennyiben a csekk nem kerül beváltásra a csekk fedezetének Bank
részére történő megfizetését követően a Bank jogosult a csekk fedezetéül szolgáló összeget, a csekk
fedezetéül szolgáló összeg Bank számláján történő jóváírást követő 6 hónap elteltével visszautalni az
eredeti fizető fél részére. A csekk fedezetének Bank számláján történő jóváírása tekintetében a Bank
nyilvántartása az irányadó. Amennyiben a Bank értesül arról, hogy a Bankra intézvényezett csekk
letiltásra kerül, úgy a Bank a csekk fedezetéül szolgáló összeget a letiltásról szóló értesülést követően
haladéktalanul visszautalja az eredeti fizető fél részére.
Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 6.2.2. a.) pontja (korábban ÁÜSZ 13.7.2.4.)
6.2.2. Bírósági végrehajtás mellőzésével történő értékesítés
(a) A zálogtárgy bírósági végrehajtás mellőzésével történő értékesítése esetén az értékesítésre a
Bank kielégítési jogának megnyíltától számított 1 éven belül azon a legalacsonyabb áron kerülhet sor,
amelyet a Bank által elfogadott, értékbecsléssel foglalkozó cégek valamelyike a kielégítési jog
megnyíltát megelőző 90 napnál nem régebben elkészített likvidációs (menekülési) értékre vonatkozó
értékbecslésében - lakóingatlan esetén a lakott illetve a kiürített állapotra vonatkozóan külön-külön –
feltüntetésre került. Az értékbecslést elvégző cég kijelölésére a Bank jogosult.
Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 6. pont bevezető rendelkezés (korábban
ÁÜSZ 13.7.1.1 pont)
6. A Bank személyi Biztosítékként egy vagy több kezes állítását, egyéb Biztosítékként zálog, óvadék,
vételi jog, céggarancia nyújtását kérheti, valamint kérheti engedményezés létrehozását, jogvesztés
kikötését, bankgarancia vagy Szerződés alapján további Biztosíték nyújtását (például felhatalmazás
beszedésre, kötbér), illetve beszámítással élhet.
Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 6.1.1. pont (korábban ÁÜSZ 13.7.1.1.)
6.1.1. A kezes olyan nagykorú, cselekvőképes magánszemély illetve olyan jogi személy, vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, a Ptk. 685. § szerinti gazdálkodó szervezet, illetve egyéb
szervezet lehet, aki/amely:
(a) az Üzletfél Tartozásának ismeretében, Közjegyzői Okiratban vállalja, hogy az
Üzletfél helyett esedékességkor képes és kész a Tartozást megfizetni, mégpedig
tekintet nélkül arra, hogy a Bank az Üzletféltől a Tartozást megkísérelte-e behajtani
(készfizető kezesség);
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(b) a Bank által elfogadott, igazolt vagyonnal vagy jövedelemmel illetve bevétellel
rendelkezik; és
(c) megteszi mindazokat a nyilatkozatokat (például fedezetként figyelembe vett
vagyontárgyának biztosítása, bankszámlájára felhatalmazó levélen alapuló beszedési
megbízás engedélyezése, stb.), amelyek megtétele a követelésnek tőle történő
behajtása esetére a Bank megítélése szerint szükséges.
Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 6.1.5. pont (új rendelkezés)
6.1.5. A Kezes részére a Bank minden olyan banktitokkörbe tartozó adat átadására jogosult, amellyel
kapcsolatban a Bankot a Ptk. értelmében a Kezes felé információszolgáltatási kötelezettség terheli.
Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 6.2.7. pont (új rendelkezés)
6.2.7. Jogon és követelésen alapított zálogjog eltérő szabályai
Jogon, illetve követelésen alapított zálogjog esetében a fenti 2.1 szakasz rendelkezései is
megfelelően irányadók. Jogon vagy követelésen alapított zálogjog esetén a zálogkötelezett köteles, a
Bank pedig jogosult, a jog vagy követelés kötelezettjét írásban értesíteni a zálogjog megalapításáról.
A zálogkötelezett a Bank hozzájárulása nélkül a zálogjogra kiterjedő hatállyal nem tehet olyan
jognyilatkozatot, amely a Bank kielégítési alapját megszünteti vagy hátrányosan változtatja meg. A
jogon vagy követelésen alapított zálogjogot a Bank, választása szerint, akár a jelenError! Reference
source not found.szakaszban meghatározott, akár a fenti Error! Reference source not found.
szakasz figyelembevételével alkalmazott Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint érvényesítheti
Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 6.3.1. és 6.3.2. pont (korábban ÁÜSZ
13.7.3.2.)
6.3.1. Ha a Tartozás megfizetésének Biztosítékául az Üzletfél vagy a javára kötelezettséget vállaló
harmadik személy (Biztosítékot Nyújtó) tulajdonában álló pénz, bankszámlakövetelés, értékpapír
és/vagy egyéb, törvényben meghatározott pénzügyi eszköz óvadékul szolgál, az Üzletfél vagy a
Biztosítékot Nyújtó hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Üzletféllel szembeni esedékes követeléseit az
óvadékból közvetlenül kielégítheti kivéve az új Ptk hatálya alatt létrejövő nyilvánosan jegyzett piaci
árral nem rendelkező értékpapír óvadék esetén.
6.3.2. Értékpapír óvadékba helyezése esetén, ha az Üzletfél a Bankkal szemben óvadékkal biztosított
kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank jogosult az óvadékot akár értékesíteni, akár pedig
megtartani és annak a piaci ár alapulvételével megállapított ellenértékét az Üzletfél Tartozásának
csökkentésére és/vagy kiegyenlítésére fordítani kivéve az új Ptk hatálya alatt létrejövő nyilvánosan
jegyzett piaci árral nem rendelkező értékpapír óvadék esetén, amely esetén a megtartás lehetősége
nem alkalmazható. Amennyiben az óvadékul szolgáló értékpapírnak nincs hivatalosan jegyzett piaci
ára, az értékesítésre a Bank által elfogadott értékbecslő által a kielégítési jog megnyíltától számított 60
napon belül megállapított értéken, a Bank kielégítési jogának megnyíltát követő 6 hónapon belül
kerülhet sor. A megtartásra (Bank tulajdonába kerülésre) ugyanezen eljárás keretében kerül sor,
azzal, hogy a 6 hónapos időszak nem alkalmazandó. Az értékbecslést elvégző cég kijelölésére a Bank
jogosult. Az óvadékba- ellenkező kikötés hiányában - beleszámít az óvadék haszna is.
Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 6.8. és 6.9. pontja (új rendelkezés)
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6.8.

Céggarancia

A garantőr társaság/szervezet garanciaszerződésen vagy garanciavállaló nyilatkozaton alapuló olyan
kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles a
Banknak fizetést teljesíteni. A Bank az Üzletféllel szemben keletkező követelése fedezetéül feltétlen,
visszavonhatatlan és a biztosított követelés lejárati idejéhez igazodó érvényességi idejű céggaranciát
kérhet és fogad el.
6.9. Forgalomelmaradási jutalék
Az Üzletfél terhére a Bank által felszámított forgalomelmaradási jutalék a Bank számára biztosítékként
szolgál tekintettel arra, hogy a Bank az Üzletfél részére nyújtott Szolgáltatása üzleti feltételeit – így
különösen, de nem kizárólagosan a felszámításra kerülő kamat mértékét – a forgalomelmaradási
jutalék mértékére, felszámítására figyelemmel határozza meg az Üzletféllel megkötésre kerülő
megállapodásában.
Széfbérleti szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 8.2.2. (d)
8.2.2. (d) 365 napos őrzés után a Banknak a Bérlő értesítése mellett joga van a vagyoni értéket nem
képviselő tárgyakat megsemmisíteni, illetve árverés útján értékesíteni a széf tartalmát, és a befolyt
összegből az értékesítésig felmerült valamennyi díj-, kamat- és költségigényét, valamint az őrzéssel
összefüggésben felmerült költségeit elszámolási kötelezettség mellett kielégíteni, a fennmaradó
összeget a Bérlő rendelkezéséig a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezeli és egy erre a
célra nyitott nyilvántartási számlán tartja kamatfizetési kötelezettség nélkül a vonatkozó
Tájékoztatóban meghatározott költségek felszámítása mellett. A megbízás nélküli ügyvitellel
kapcsolatos, jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a VÜSZ vonatkozó rendelkezései
irányadóak.
Hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 2.4.2. (h) alpont (korábban
ÁÜSZ 26.17.)
2.4.2. (h) Monitoring díjak: Az Üzletfél a Bank számára, a Banknak az Egyedi Szerződéssel
kapcsolatos monitoring tevékenységével (így különösen, de nem kizárólagosan a beszámolók,
tulajdoni lapok, értékbecslések, adatszolgáltatások felülvizsgálata) összefüggő költségeinek és
kiadásainak fedezésére általány jellegű monitoring díjat köteles fizetni minden naptári negyedévet
követő hónap 10. Banki Napján azzal, hogy amennyiben ez a nap nem minősül munkanapnak, úgy az
esedékesség napja az ezt követő első munkanap lesz.

II. A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank Kis- és Középvállalati Üzletágban
alkalmazandó Hitelszerződések és Bankgarancia és Akkreditív megbízási szerződések
Általános Szerződési Feltételeinek jelent pontban hivatkozott rendelkezései 2014. március 15.
napjától az alábbiak szerint módosulnak.
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Az 1. pont feletti rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak és a továbbiakban a „Bevezető
rendelkezések” cím alatt kerülnek szabályozásra:
A jelen okirat a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., alakult 1979. november 9-én
és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 41.004/1.sz. végzésével 01-10-041004. számon bejegyzésre
került, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1997. november 27-én kelt engedélye alapján
Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F., továbbiakban: Bank) és Üzletfelei között létrejövő
hitelszerződések (a továbbiakban: Hitelszerződés); és bankgarancia és akkreditív megbízási
szerződések és keretszerződések (a továbbiakban: Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződés,
illetve külön Bankgarancia Megbízási Szerződés, és Akkreditív Megbízási Szerződés), (a
Hitelszerződés és a Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződés a továbbiakban együtt:
Szerződés) általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza, melyet az Üzletfél a
Szerződés aláírásával fogad el, és melyet a Bank és az Üzletfél között létrejött Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan hitel, kölcsön nyújtására és bankgarancia vagy akkreditív
megbízási szerződésre és keretszerződésre, amelyet a Bank saját forrásából a 250.000.000 forintot
meghaladó, de 10.000.000.000 forintot el nem érő nettó éves árbevételű, valamint a Bank által
egyébként a kis- és közép-vállalkozások szegmensbe sorolt Üzletfelei részére nyújt. A Felek eltérő
rendelkezésének hiányában az ÁSZF hatálya alatt kötött Szerződésre az ÁSZF rendelkezései akkor is
vonatkoznak, ha az Üzletfél éves nettó árbevétele 250.000.000 forint alá csökken, vagy
10.000.000.000 forint felé emelkedik, vagy a Bank az Üzletfelet másik szegmensbe sorolja át. A Felek
külön rendelkezése alapján a jelen ÁSZF hatálya a Bank egyéb vállalati üzletfeleire is kiterjedhet.
A Bank az Üzletfelei részére az ÁSZF-et és annak módosításait a honlapján (www.cib.hu) és a
bankfiókokban is közzéteszi, azokat a meghirdetett üzleti órák alatt bárki megtekintheti és
megismerheti. Az Üzletféllel létrejött üzleti kapcsolatra a jelen ASZF akkor is alkalmazandó, ha az
Üzletfél a jelen ÁSZF-et írásban nem vette tudomásul, de a Bankkal történő üzleti kapcsolatba
lépéssel, ráutaló magatartással az Üzletfél a jelen ÁSZF-et elismeri és elfogadja.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Általános Vállalati Üzletszabályzat rendelkezései
az irányadóak, amely ezáltal a Szerződés részét képezi. Amennyiben a Szerződés, vagy az ÁSZF,
vagy pedig az Üzletszabályzat között eltérés van, akkor a Szerződés rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben az ÁSZF és az Üzletszabályzat rendelkezései között van eltérés, akkor az ÁSZF
rendelkezései az irányadóak.
Az 1. pont (Fogalom-meghatározások és értelmező rendelkezések) első bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
Az Üzletszabályzatban meghatározott és a jelen ÁSZF-ben másként nem definiált nagybetűs
kifejezések a jelen ÁSZF hatálya alatt kötött Szerződések, illetve a jelen ÁSZF vonatkozásában is
azonos jelentéssel bírnak. A Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben a következő nagy kezdőbetűs
kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
Az 1. pontban (Fogalom-meghatározások és értelmező rendelkezések) foglalt alábbi
meghatározások következők szerint módosulnak:
Bankgarancia a Bank által a Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződés alapján kibocsátott
garancia nyilatkozat.
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BUBOR egy adott Kamatperiódusra vonatkozó azon referencia-kamatláb, amely az adott
Kamatperiódus első napját megelőző második Munkanapon közép-európai idő szerint déli 11 órakor
vagy akörül forintra és az adott Kamatperiódussal megegyező vagy azzal összemérhető időszakra
vonatkozóan a REUTERS képernyő "BUBOR=" oldalán (vagy, ha a megfelelő oldal kicserélődik vagy
a szolgáltatás megszűnik, akkor a Bank által ésszerűen meghatározott más szolgáltatás olyan
oldalán, amelynek jellemzői leginkább megfelelnek az eredeti oldal és szolgáltatás jellemzőinek)
megjelenik.
EURIBOR egy adott Kamatperiódusra vonatkozó azon referencia-kamatláb, amely az adott
Kamatperiódus első napját megelőző második Munkanapon közép-európai idő szerint délelőtt 11
órakor vagy akörül euróra és az adott Kamatperiódussal megegyező vagy azzal összemérhető
időszakra vonatkozóan a REUTERS képernyő "EURIBOR=" oldalán (vagy, ha a megfelelő oldal
kicserélődik vagy a szolgáltatás megszűnik, akkor a Bank által ésszerűen megjelölt más szolgáltatás
olyan oldalán, amelynek jellemzői leginkább megfelelnek az eredeti oldal és szolgáltatás jellemzőinek)
megjelenik.
Felmondási Esemény bármely, az alábbi 12. pontjában, továbbá a 12. pont által le nem fedett
eseteken túlmenően (2014. március 15. napját megelőzően létrejött Szerződések esetén, hacsak a
Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) alkalmazásában
nem állapodtak meg) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 525. szakaszában, vagy
(2014. március 15. napján, vagy azt követően létrejött Szerződések esetén, ha a Felek az új Ptk.
alkalmazásában állapodtak meg) az új Ptk. 6:382. § (4) bekezdésében, illetve 6:387. §-ában
bekezdésében meghatározott cselekvés, mulasztás vagy más esemény.
Hpt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, vagy az
annak helyébe lépő bármely jogszabály.
Megengedett Teher az olyan biztosíték, amely:
(a)
az Üzletfél rendes üzletmenete során, nem az Üzletfél szerződésszegő magatartásának vagy
mulasztásának következményeként keletkezik;
(b)
a Szerződésben ilyenként van feltüntetve;
(c)
a Szerződés megkötésekor a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) által vezetett
zálogjogi nyilvántartásban, a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, az ingatlan-nyilvántartásban, a
cégnyilvántartásban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szerepel.
Üzletszabályzat a Bank mindenkori Általános Vállalati Üzletszabályzata.
Az 1. pont (Fogalom-meghatározások és értelmező rendelkezések) az „Üzletszabályzat”
meghatározást követő első mondat, illetve az alatta található felsorolás (e) pontja az alábbiak
szerint módosul:
Hacsak a szövegkörnyezetből kifejezetten
következőképpen értelmezendők:

más

nem

következik,

az

alábbi

fogalmak

a

(e)
biztosíték magában foglalja az alkalmazandó jogszabályok szerinti zálogjogot (jelzálogjogot),
óvadékot, kezességet, bank által vállalt garanciát (bankgaranciát), más személy által vállalt garanciát
és követelés biztosítására irányuló engedményezést, vagy tulajdon-átruházást (vételi jog nyújtását),
illetve bármely más szerződést és megállapodást, melynek célja eszköz, dolog, jog vagy más
vagyontárgy biztosítékul adása (megterhelése), ideértve számlavezetésre, vagy meghatározott
számlaforgalom bonyolítására vonatkozó kötelezettséget is;
A 3. pont (Bankgarancia és Akkreditív) 3.5 pontja az alábbiak szerint módosul:
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3.5
A Bankgarancia (és az arra vonatkozó bankgarancia ígérvény vagy szándéknyilatkozat) és az
Akkreditív magyar, angol, német, olasz, vagy francia nyelven bocsátható ki.
A 3. pont (Bankgarancia és Akkreditív) az alábbi 3.9 ponttal egészül ki:
3.9
A Bank, mindazon Bankgarancia/Akkreditív Megbízási Szerződések esetén, amelyre az új
Ptk. hatálya kiterjed, késedelem nélkül értesíti:
(a)
az Üzletfelet a Bankgarancia/Akkreditív alapján, a Kedvezményezettnek történt
teljesítésről; és
(b)
az Üzletfelet és a Kedvezményezettet a Bankgarancia/Akkreditív alapján történő
teljesítés megtagadásáról (a teljesítés megtagadásának indokait is megjelölve az
értesítésben).
Az 5. pont (Fizetések) 5.7 pontja az alábbiak szerint módosul:
5.7
A Bank jogosult az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratok alapján, vagy bármely egyéb
jogcímen keletkező, a Bank felé fennálló lejárt tartozásait az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései
szerint beszámítani. A beszámítási jog nem érinti a Banknak azt a jogát, hogy igényét bármely más
módon is érvényesítse. Az Üzletfél nem jogosult a Banknak az Üzletféllel szemben fennálló tartozásait
az Üzletfélnek a Szerződés alapján fennálló vagy azzal összefüggő fizetési kötelezettségeivel
szemben beszámítani és a Szerződés alapján az Üzletfél által teljesítendő fizetéseket beszámítási
igényből (kifogásból) vagy más követelésből eredő levonás nélkül kell teljesíteni.
A 8. pont (Kamatszámítás) 8.1 (c) pontja az alábbiak szerint módosul:
(c)
Amennyiben a Kamatperiódus naptári hónapok, vagy negyedévek szerint van meghatározva,
akkor az első Kamatperiódus az első Folyósítási Napon kezdődik és a folyamatban lévő naptári
hónap, vagy negyedév utolsó Munkanapján ér véget és ez az első Kamatperiódus alatt folyósított
többi kölcsönre is irányadó (tört Kamatperiódus).
A 10. pont (Tájékoztatási kötelezettségvállalások) 10.1 (e) pontja az alábbiak szerint módosul:
(e)
a Bank kérésére haladéktalanul minden egyéb olyan információt, melyet a Bank az Üzletfél
gazdálkodásának és fizetőképességének elemzéséhez szükségesnek tart, továbbá amelyet a Bank
az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal összefüggésben fennálló
kötelezettségeinek teljesítéséről, az Üzletfél pénzügyi helyzetéről és működéséről kér.
A 11. pont (Általános kötelezettségvállalások) 11.1 pont első bekezdése, valamint a 11.1 (a); (b);
(g); (j); (k) és (l) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:
11.1
Az Üzletfél, illetve a 11.1 (a); 11.1 (g) és a 11.1 (k) pontok esetében a Kezes és a Biztosíték
Nyújtó is vállalja az alábbi kötelezettségek megfelelő és határidőben történő teljesítését, kivéve, ha az
eltéréshez a Bank előzetesen írásban hozzájárult:
(a)
minden tekintetben megfelel minden, az Üzletfélre, a Kezesre és a Biztosíték Nyújtóra
alkalmazandó valamennyi jogszabálynak;
(b)
a Megengedett Terheket kivéve nem alapít terhet más javára vagyontárgyain (eszközein),
illetve nem ad más személy számára olyan jogot, amelynek alapján a harmadik személy a Bankot
megelőzően elégítheti ki követelését (negative pledge – teheralapítási tilalom) ideértve azt az esetet
is, amikor az Üzletfél harmadik személy felé közvetlenül végrehajtható közokirati formában
tartozáselismerő nyilatkozatot tenne;
(…)
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(g)
nem változtatja meg fő üzleti tevékenységét;
(…)
(j)
biztosítja, hogy Leányvállalatának tulajdonosi szerkezetében vagy tulajdonosainak szavazati
jogaiban nem következik be olyan változás, amely mindösszesen a 10%-ot meghaladja azzal, hogy a
10%-os határ elérése szempontjából a jelen bekezdés tekintetében megkötött ügyleteket illetve
változásokat össze kell számítani;
(k)
nem egyesül más társasággal, és nem lesz részese szétválásnak, sem egyéb társasági
átszervezésnek, átalakulásnak;
(l)
biztosítja, hogy az Üzletfél, illetve a Szerződéshez biztosítékot nyújtó Leányvállalata jegyzett
tőkéje nem kerül leszállításra, ide nem értve a tőkeleszállítás jogszabályban meghatározott kötelező
eseteit;
A 11. pont (Általános kötelezettségvállalások) 11.3 (a) pontja az alábbiak szerint módosul:
(a)
Magyarországon fizetési számlát csak olyan más pénzforgalmi szolgáltatónál, vagy pénzügyi
intézménynél vezet, amely a Magyarország bankközi fizetési rendszerének közvetlen tagja;
A 15. pont (Ellenérték) 15.1 (d) pontja az alábbiak szerint módosul:
rendelkezésre tartási jutalék – a rendelkezésre tartott hitelkeret, vagy kölcsön le nem hívott
része alapján, annak százalékában meghatározott mértékben fizetendő, és minden naptári negyedév
vagy hónap utolsó Munkanapján esedékes;
(d)

A 16. pont (Ügyleti költségek) 16.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
16.3
Amennyiben bármely, a Bank javára történő biztosíték alapításával és ellenőrzésével
összefüggésben a Banknak fizetési kötelezettsége keletkezik (különösen, de nem kizárólag a
földhivatali szolgáltatási díj, cégbírósági bejegyzés díja, MOKK és hitelbiztosítéki nyilvántartási
bejegyzés, lekérdezés díja; a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt., az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány, vagy az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. kezességvállalási díja, ingatlan
értékbecslés illetve felülvizsgálat díja), az Üzletfél köteles a Bank által igazoltan megfizetett ezen
összeget a Bank írásbeli értesítése alapján 3 (három) Munkanapon belül a Banknak megfizetni.
A 18. pont (Egyéb feltételek) 18.2 pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Jelen pont alkalmazásában tartalékolási költség a Bank által éves százalékos mértékben
meghatározott, a Kondíciós listában közétett, az Európai Központi Bank, a Magyar Nemzeti Bank,
vagy más hasonló hatóság által megállapított tartalékolási kötelezettség vagy egyéb teher
következtében felmerülő költség és veszteség.
A 20. pont (Információadás) 20.1 pontja az alábbi mondattal egészül ki:
A Kezes részére – a fentieken túlmenően – a Bank minden olyan, banktitokkörbe tartozó adat
átadására jogosult, amellyel kapcsolatban a Bankot az új Ptk. értelmében a Kezes felé
információszolgáltatási kötelezettség terheli. A Bank jogosult bármely Biztosítékot Nyújtó részére
átadni bármely Finanszírozási Okirat teljes másolatát.
A 20. pont (Információadás) 20.2.1 pontjának a harmadik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő
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alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar pénzügyi vállalkozás, amelynek székhelye: 1205 Budapest,
Mártonffy utca 25-27.
A 20. pont (Információadás) 20.2.2 pontjának az első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény alapján, amennyiben az Üzletfél
Vállalkozásnak minősül, akkor az alábbi Referenciaadatait a Referenciaadat-szolgáltató köteles a
KHR részére átadni, ha vele a Hpt. 3. § (1) bekezdés b-c. és f-g. pontjában felsorolt pénzügyi
szolgáltatásokra (hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; olyan papír alapú készpénzhelyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel
kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és
garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása) vonatkozó szerződést, a
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv. szerinti befektetési hitel nyújtására
vonatkozó szerződést, valamint a tőkepiacokról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti értékpapírkölcsönzésre vonatkozó szerződést (a továbbiakban a 20.2. pont alkalmazásában együtt:
Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés) kötött, a szerződés megkötését követő 5 munkanapon
belül:
A 23. pont (Irányadó jog és jogérvényesítés) 23.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
A Szerződésre a magyar jog (különösen – 2014. március 15. napját megelőzően megkötött
Szerződések esetén, hacsak a felek kifejezetten meg nem állapodtak az új Ptk. alkalmazásában – a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, illetve – 2014. március 15. napján vagy azt
követően megkötött Szerződések esetén, továbbá, ha a felek kifejezetten megállapodtak az új Ptk.
alkalmazásában – az (új Ptk., a pénzforgalmi jogszabályok, a Hpt., stb.) az irányadó. Amennyiben
valamely Finanszírozási Okiratról idegen nyelvű változat is készül, akkor értelmezési vita esetén a
magyar nyelvű változat az irányadó.
III. A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank a gazdálkodó és egyéb szervezetek
részére szóló Hitel- és Kockázatvállalási Általános Szerződési Feltételeinek jelent pontban
hivatkozott rendelkezései 2014. március 15. napjától az alábbiak szerint módosulnak.
Fogalmak
Általános Vállalati Üzletszabályzat A Bank és az Üzletfelei közötti jogviszonyok általános feltételeit
tartalmazó, a Bank által közzétett szabályzat. Rendelkezései a Felek közötti valamennyi jogviszony
feltételeiként alkalmazandók, amennyiben a Felek megállapodása, vagy a Bank Üzletszabályzata az
adott feltételről nem, vagy másként nem rendelkezik.
Bankszámla A Bank által vezetett a Ptk. szerinti bankszámlaszerződés alapján megnyitott számla,
amely elnevezésétől és pénznemétől függetlenül a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és
pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére szolgál.
BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) a Magyar Forex Társaság (MFT) Szakmai
Bizottságának döntése szerint kijelölt bankok által jegyzett bankközi forint hitelkamatlábakból az MFT
szabályzatában rögzített módon számított Referencia Kamatláb, amelyet a Magyar Nemzeti Bank
minden Banki Napon közzétesz a Reuters "BUBOR=" oldalán, illetve a sajtó rendelkezésére bocsát
publikálás céljából.
Felhatalmazó Levél Az Üzletfél által a Szerződés mellékletében meghatározott formában megtett, és
számlavezető hitelintézete által visszaigazolt nyilatkozat, amellyel az Üzletfél feljogosítja a Bankot,
hogy követelését az adott bankszámla tekintetében beszedési megbízás útján érvényesítse, és
amelyben felhatalmazza számlavezető hitelintézetét, hogy az ilyen beszedési megbízásokat teljesítse.
Szerződés Az Üzletfél és a Bank között létrejött jogviszony a Szolgáltatásra (Hitelügyletre)
vonatkozóan. A Szerződés részét képezi a Bank Általános Vállalati Üzletszabályzata, a jelen
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HKÁSZF, és a Bank valamennyi – az adott Hitelügyletre alkalmazandó terméktájékoztatói és
Kondíciós Listái (a Teljes Szerződés). A Szerződés tartalmazza a Feleknek a Szolgáltatás
nyújtásával/igénybevételével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Szerződésen, hacsak az adott
szövegkörnyezetből más nem következik minden esetben a Teljes Szerződés értendő.
Szolgáltatás A Bank által nyújtott, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jogszabályai által
szabályozott, valamint a felügyeleti szerv által engedélyezett és felügyelt pénzügyi, kiegészítő
pénzügyi, és befektetési szolgáltatás, amelyet a Bank a Szerződés alapján és annak feltételei szerint
biztosít az Üzletfél részére, ideértve a Bank által 3. személy (Ügynök) közreműködésével, illetve a
Bank, mint Ügynök közreműködésével 3. személy által nyújtott szolgáltatást is.
Szolgáltatási feltételek A Felek közötti megállapodás, a Bank terméktájékoztatói és Kondíciós Listái,
és a Bank Általános Vállalati Üzletszabályzata rendelkezései együttesen.
Ügynök A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) szerinti
tevékenységével a Bank pénzügyi szolgáltatásának közvetítését végző személy.
Üzletszabályzatok A Bank által az Üzletfeleknek nyújtott Szolgáltatások feltételeit, a Felek jogait és
kötelezettségeit tartalmazó – a Felek közötti Szerződések részét képező – szabályok (kikötések)
összessége, amelyeket a Bank – a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően – közzétesz. Az
Üzletszabályzatokat az Általános Vállalati Üzletszabályzat és az egyes Általános Szerződési
Feltételek alkotják. Az Üzletszabályzatok nyilvánosságára és módosítására az Általános Vállalati
Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
Jelen HKÁSZF-ben használt és külön nem definiált fogalmak jelen HKÁSZF alkalmazása során a
Bank Általános Vállalati Üzletszabályzatában használt fogalmakkal azonos tartalommal bírnak.
1.1. A Bank és az Üzletfelek között létrejövő jogviszonyok általános feltételeit a Bank Általános
Vállalati Üzletszabályzata tartalmazza.
1.3. A Bank és az Üzletfelek közötti Hitelügyletek egyéb feltételeit, a Bank Általános Vállalati
Üzletszabályzata és a Felek közötti szerződés rendelkezései, valamint a Szolgáltatásokra vonatkozó
jogszabályok határozzák meg.
1.10. A jelen HKÁSZF nyilvánosságára és módosítására az Általános Vállalati Üzletszabályzat
nyilvánosságára és módosítására vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.
3.5.

A BANK ÁLTAL ALKALMAZOTT SZOKÁSOS BIZTOSÍTÉKOK
F.

felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás;

5.2. A FOLYÓSÍTÁS FELTÉTELEI
A folyósítás feltétele, hogy
G.

az Üzletfél a Szerződés vonatkozó mellékletében bejelenti valamennyi más
hitelintézetnél
bármely pénznemben vezetett bankszámlája számát, és
visszavonhatatlanul felhatalmazza
a Bankot – a Szerződés mellékletét képező
Felhatalmazó Levél egyidejű átadásával –
valamennyi belföldi bankszámlája
vonatkozásában a Bank lejárt követeléseinek ezen
bankszámlákra
vonatkozó
beszedési megbízás útján történő érvényesítésére.

H.

a Bank átvette az Üzletfél felhatalmazását valamennyi a Banknál és/vagy más
számlavezetőnél vezetett pénzfogalmi bankszámlája terhére, hogy esedékes
követelését beszedési megbízás útján érvényesítse. A felhatalmazó levélnek
tartalmaznia kell, hogy a felhatalmazás csak a Bank írásbeli hozzájárulásával
szüntethető meg, illetve vonható vissza, és ezt a számlavezető tudomásul vette.
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7.2.
Amennyiben az Üzletfél a kölcsönt a határidőben nem fizeti vissza, illetve az Ellenértékeket
határidőben nem fizeti meg, a Bank jogosult lejárt követelése erejéig beszámítási jogával élve az
Üzletfél bármely nála vezetett bankszámláját vagy az Üzletfélnek a Bankkal szembeni egyéb
pénzkövetelését megterhelni, beleértve a lekötött betéteket azok lejáratától függetlenül, vagy az
Üzletfél más hitelintézetnél vezetett bankszámlájával szemben beszedési megbízást benyújtani.
11.7. A Bank jogszabályi előírásoknak megfelelő, a felügyeleti szerv által időről időre ellenőrzött, a
hitelintézetektől általában elvárható minőségű adatkezelési, nyilvántartási, számszaki és banküzemi
számítástechnikai és workflow rendszerekkel rendelkezik. Az Üzletfél a banki rendszerek által a
Szerződéssel kapcsolatban generált és/vagy tárolt adatokat a szerződéses jogok és kötelezettségek
vonatkozásában tényszerűnek, helyesnek, pontosnak és teljesnek fogadja el.
A 15. pont (Jogviták rendezése) törlésre került.
IV. A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank az Általános Üzletszabályzatot, illetve az
egyes szolgáltatásokat tartalmazó általános szerződési feltételeit új szerkezeti struktúrában
jeleníti meg 2014. március 15. napjától.
Felhívjuk T. Üzletfeleink figyelmét, hogy a szerkezeti változás, a T. Üzletfélre hátrányos tartalmi
módosítással nem jár, valamint hogy az új szerkezetű szerződési feltételek kialakítása során a Bank
már figyelembe vette a 2014. március 15. napján hatályba lépő Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezéseit is.
A szerkezeti változás következtében a Bank az alábbi általános szerződési feltételeket (Általános
Vállalati Üzletszabályzatot, illetve Különös Üzletszabályzatokat) alakította ki. A Különös
Üzletszabályzatok az Általános Vállalati Üzletszabályzat mellékletét képezik.

1.

2014. március 15. előtti elnevezés

2014. március 15. utáni elnevezés

Általános Üzletszabályzat

Általános Vállalati Üzletszabályzat
Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó
Különös Üzletszabályzat
Betétekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat
A CIB24-re vonatkozó Különös Üzletszabályzat
Okmányos, bankgarancia, kezesség, fedezetigazolás
és egyes csekk ügyletekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat
CIB Mobilbank Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
Különös Üzletszabályzat
A Business Terminál Elektronikus Szolgáltatásra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat
Hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat
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2.

Általános Szerződési Feltételek CIB Hozam
Betétre vonatkozóan

Betétekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat

3.

Általános Szerződési Feltételek Business
Terminál (korábbi elnevezés SBT) és CIB Üzleti
Terminál szolgáltatás igénybevételéhez

Business Terminál Elektronikus
vonatkozó Különös Üzletszabályzat

4.

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek társas vállalkozások, egyéb szervezetek és
egyéni vállalkozók részére

Bankkártya Különös Üzletszabályzat

5.

CIB24 Általános Feltételek - Devizakülföldi
társas vállalkozások részére

CIB24-re vonatkozó Különös Üzletszabályzat

6.

Általános Szerződési Feltételek - társas
vállalkozások részére a CIB Internet alapú
Elektronikus Szolgáltatások igénybevételéhez

CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat

7.

Kártyaelfogadói Általános Szerződési Feltételek
- Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit
szervezetek, valamint egyéni vállalkozók és
egyéni cégek részére

Kártyaelfogadói
Különös
Üzletszabályzat
–
devizabelföldi
társas
vállalkozások
non-profit
szervezetek, valamint egyéni vállalkozók részére

8.

Főkereskedői
Kártyaelfogadói
Általános
Szerződési Feltételek Devizabelföldi társas
vállalkozások, non-profit szervezetek valamint
egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére

Főkereskedői
Kártyaelfogadói
Különös
Üzletszabályzat devizabelföldi társas vállalkozások,
non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók
részére

9.

Általános Szerződési Feltételek CIB Mobilbank
szolgáltatáshoz devizabelföldi társas vállalkozások részére

CIB Mobilbank Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
Különös Üzletszabályzat

Szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek CIB Mobilbank
szolgáltatáshoz
devizakülföldi
társas
vállalkozások részére
10.

Általános Szerződési Feltételek - a széfbérleti
szolgáltatásra vonatkozóan

Széfbérleti szolgáltatásra vonatkozó Különös
Üzletszabályzat

A módosítás okai az Általános Üzletszabályzat alábbi pontjaiban foglaltak:
- bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy
bármely egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok
értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának
eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba
implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása (Általános Üzletszabályzat 3.6.19
pontja);
- a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és
kockázatvállalási szabályzataiban történő változás (Általános Üzletszabályzat 3.6.20. pontja);
- a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása (Általános Üzletszabályzat 3.6.25 pontja).
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2014. január 15.
CIB Bank Zrt.
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