Hirdetmény
a Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatnak
2016. április 8. 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 fent megjelölt Különös Üzletszabályzat alábbi pontjai 2016. április
8. napjától az alábbiak szerint módosulnak:
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 Bankszámlatulajdonossal másként nem állapodik meg) és a megbízást, valamint - jogszabályban előírt esetekben
- az okmányokat visszaküldi. Kivételt képeznek 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 az átvételt követő naptól
számított 30 napig. A fedezet nélküli megbízásokat a Bank a Kondíciós Listában meghirdetett díj
felszámítása mellett tartja sorban.
2.6.2. (f) amennyiben az Üzletfél Business Terminálon keresztül Eseti vagy Értéknapos forint
Átutalási vagy Átvezetési megbízást, SEPA Átutalási megbízást, Eseti vagy Értéknapos Deviza
Átutalási megbízást, VIBER Átutalási megbízást, Csoportos Átutalási megbízást, Csoportos
Beszedési megbízást, Kifizetés postai utalványon (kifizetési utalvány) megbízást, Forint beszedési
megbízást, illetve a Levelezés a bankkal funkció igénybe vételével aláírás köteles megbízást nyújt be
és az Üzletfél nem rendelkezik Business Termináljához kapcsolódó Aláíró eszközzel, akkor az
Üzletfélnek a Business Terminál által készített visszaigazoló jegyzék első oldalának a papír alapú
Fizetési Művelet kezdeményezésére jogosult Rendelkező Személy Banknál bejelentett aláírásával
történt aláírása, majd az így aláírt dokumentumnak az Üzletfél számlavezető Bankfiókjának a Bank
honlapján megadott fax-számára történő faxolása és a fax megérkezése minősül előzetes jóváhagyás
megtörténtének.
3.2.1. (Az Átutalás általános szabályai) (a) Szerződés alapján az Átutalási megbízás terhelési nap
(vagyis Értéknap) feltüntetésével is benyújtható (halasztott, vagy Értéknapos Átutalás). Értéknapos
Deviza Átutalást az Üzletfél kizárólag Business Terminál, illetve SWIFT csatorna igénybe vételével
jogosult benyújtani, amennyiben az Üzletfél ezen Elektronikus Szolgáltatások igénybe vételére a
Bankkal szerződést kötött. Amennyiben a terhelési nap a ténylegesen teljesíthetőnél korábbi, vagy a
Bank által előírt időszakon (azaz 1 éven) túli napot tartalmaz, a fizetési megbízás teljesítését a Bank
visszautasíthatja.
CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2016. április 7.
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