Hirdetmény
az Általános Vállalati Üzletszabályzat
2015. július 3. 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 Általános Vállalati Üzletszabályzatának 14.9 pontja 2015. július 3.
napjától az alábbiak szerint módosul:

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. Ha az Üzletfélnek a kártalanítás kezdő időpontját
megelőzően lejárt tartozása áll fenn a Bank felé, a kártalanítási összeg fentiek
szerinti meghatározása során a Bank jogosult a 12.4. pont szerinti beszámítási
jogát gyakorolni és az Alap az ilyen módon csökkentett, fennmaradó összeget
fizeti ki az Üzletfél részére.
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.
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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 (kivéve a Hpt.-ben foglalt feltételek fennállása esetén);

(b)

a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság;

(c)

a helyi önkormányzat (kivéve a Hpt.-ben foglalt feltételek fennállása esetén);

(d)

a

(e)

a befektetési alap, a befektetési alapkezelő;

(f)

a

(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 kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap

biztosító, az önkéntes
magánnyugdíjpénztár;

kölcsönös

Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv;

biztosító

ezek

pénztár,

kezelő

valamint

szervezetei

és

a

a

betéteire vagy a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.
14.9.6. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá
(a)

az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az
abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik;

(b)

a hitelintézet által 2015. július 2. napját követően kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírra; valamint

(c)

a hitelintézetnek az Alapban fennálló tagsági viszonyának megszűnését
követően az olyan betétre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed.

14.9.7. A Bank az Alapra vonatkozó Hpt.-ben előírt tájékoztatót évente egyszer - az
Üzletfél eltérő rendelkezése hiányában – a Bankszámlakivonattal azonos módon,
annak mellékleteként küldi meg vagy teszi elérhetővé az Alap által biztosított
Üzletfélnek. Az Üzletfél kérése esetén a tájékoztatást a Bank írásban adja át vagy
küldi meg az Üzletfélnek.
CIB Bank Zrt.

Közzététel (kifüggesztés) napja: 2015. június 17.
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