HIRDETMÉNY
a társas vállalkozások, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Bankkártya Különös
Üzletszabályzat,
a CIB24-re vonatkozó Különös Üzletszabályzat,
az Általános Vállalati Üzletszabályzat, és a
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
módosításáról

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 társas vállalkozások, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankkártya Különös Üzletszabályzata 2016. június 30. napjától az alábbi új rendelkezéssel egészül ki.
5.11. A Bank fenntartja magának a jogot a Bankkártya használatának részleges vagy teljes korlátozására
rendszerkarbantartás időszakára. A rendszerkarbantartás időpontjáról és az abban az időszakban elérhető
Bankkártya szolgáltatásokról a Bank a www.cib.hu internetes honapján, valamint a Bankfiókokban közzétett
tájékoztató útján tájékoztatja Üzletfeleit.
II. A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a CIB24-re vonatkozó Különös Üzletszabályzatának (KÜSZ) 1.
pontja 2016. június 30. napjától az alábbiak szerint módosul, illetve a 2016. június 30. napjától a KÜSz az
alábbi 4. ponttal (Vegyes rendelkezéssel) egészül ki.
1. A CIB24-EN TAK megadása nélkül elérhető információk
A Bank a CIB24-en keresztül a Felhasználó-azonosítóval és TAK-kal – illetve a Szerződésben foglalt egyes
esetekben, valamint kimenő hívásokkor személyes adatokkal - történő azonosítás mellett az Üzletfélnek
mindazon információt megadja, és a pénztári tranzakciókon kívül az Üzletfél által adott, alább is felsorolt
Szolgáltatásokkal kapcsolatos mindazon megbízást teljesíti, amely az Üzletfél számára a Bankfiókokban
elérhető, de nem igényli az Üzletfél személyes jelenlétét és közreműködését. CIB24-en keresztül az Üzletfél
TAK megadása nélkül banktitoknak nem minősülő információt kérhet kamatokról, árfolyamokról, és a Bank
Szolgáltatásairól.
4. VEGYES RENDELKEZÉSEK
4.1
A CIB24 mindenkori telefonszáma a bankfiókokban, illetve a Bank www.cib.hu internetes oldalán
található meg.
4.2
A CIB24 Banki Órarend szerinti szolgáltatásai az abban foglaltak szerint érhetőek el, kivéve ez alól az
esetleges meghibásodásokat és rendszer-karbantartási, illetve napi zárási időket. Rendszerkarbantartás és a
napi zárás időszakában a CIB24 kizárólag általános információt szolgáltat, azzal, hogy a Bank gondoskodik arról,
hogy a Bankkártya bármikor letiltható legyen. Az esetleges meghibásodásról, valamint a rendszer-karbantartási
időről a Bank az Üzletfelet a www.cib.hu internetes oldalán, illetve a Bankfiókban kitett tájékoztató útján
tájékoztatja.

III. A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy az Általános Vállalati Üzletszabályzat Tartós Adathordozó
fogalma, 3.4 pontja, 15.1 pontjának 15.1.1. alpontjának b.) pontja 2016. június 30. napjától az alábbiak
szerint változik. A 12.4.7 pont utolsó két bekezdése számozott bekezdéssé vált (12.4.8 és 12.4.9), illetve
az így létrehozott 12.4.8 pont tartalma módosításra kerül.
Tartós Adathordozó olyan eszköz, amely az Üzletfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat
céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal
történő megjelenítését, azaz – a Keretszerződésnek megfelelően - a Bank által az Üzletfél számára papíron,
nem újraírható cd-n, e-mailen valamint a Bank Business Terminál, InBiz, SWIFT és CIB Internet Bank
rendszerein keresztül megküldött tájékoztatást.
3.4 Ahol a VÜSZ korlátozott rendeltetésű Bankszámlát említ, ott olyan, a Bank által kezelt Bankszámláról van
szó, amelyek felett az Üzletfél jogosult eljárni az Üzletfelet korlátozó pénzforgalmi és egyéb jogszabályok
valamint a Bankot nem érintő, de a Bank tudomására hozott szerződéses jogviszonyok alapján. Amennyiben az
Üzletfél ellen olyan hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés vagy beszedési megbízás kerül benyújtásra,
amelyben ilyen Bankszámla kerül meghatározásra, a Bank ezen számlára hatósági átutalási megbízást, átutalási
végzést és egyéb beszedési megbízást nem teljesít. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint, ha az
Üzletfélnek több Bankszámlája van, akkor azok a hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés alapján
teljesített átutalás teljesítése szempontjából egy Bankszámlának minősülnek, így a Bank köteles az Üzletfél
másik – a korlátozott rendeltetésűtől különböző - Bankszámlája ellen ezen megbízásokat teljesíteni.
Korlátozott rendeltetésű számlák a következők különösen, de nem kizárólagosan: ügyvédi letéti típusú számla,
közjegyzői letéti típusú számla, TB kifizetőhelyi típusú számla, óvadéki típusú számla, egyéb letéti típusú
számla, valamint Üzletféllel kötött egyedi megállapodás szerinti ezen meghatározás alá tartozó számla.
12.4.8 A Bank jogosult - az Üzletfél értesítése mellett, de - az Üzletfél rendelkezése nélkül vagy rendelkezése
ellenére a Bankszámláját megterhelni abban az esetben is, ha a Bank téves bejegyzést teljesített (tévedésen
alapuló hibás jóváírást vagy terhelést teljesített) az Üzletfél bármely Bankszámlájára és az adott Bankszámlán a
Banknak helyesbítenie kell. A helyesbítésről az ok feltüntetésével a Bank értesíti az Üzletfelet. A Bank tévedésen alapuló hibás jóváírás esetén - jogosult a helyesbítéssel érintett összeg erejéig zárolni az Üzletfél
bármely számláját. Amennyiben az Üzletfél nem rendelkezik Bankszámlával vagy számlaterhelésre nincs mód,
akkor az Üzletfél átutalással vagy a Bank pénztárában történő befizetéssel köteles megfelelő időben
gondoskodni az esedékes Tartozás megfizetéséről.
12.4.9 Ha az Üzletfélnek a Bankkal szemben egy időben több tartozása áll fenn és az Üzletfél teljesítése csak
részben fedezné a tartozásokat, a Bank - eltérő megállapodás hiányában - szabad belátása szerint a régebben
lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a befolyt összeget.
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:
15.1.1

szóban:
(a)

személyesen (Bankfiókokban, a Bankfiókok nyitvatartási ideje alatt); vagy

(b) telefonon (CIB24-en, 0 órától 24 óráig);

IV. A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzatának 1.2. pontja új 1.2.2 alponttal egészül ki, illetve az alpontok számozása megváltozik
2016. Június 30. napjától, illetve szintén 2016. június 30. napjától az alábbiak szerint módosulnak az
1.2.15., 1.5.4., 2.3.2. (a), 2.3.6, 2.7.4 (b), 3.2.1, 3.2.5 és 3.2.12 pontok.
1.2.2 A Rendelkező Személy a következő intézkedések megtételére, Fizetési Műveletek kezdeményezésére
jogosult:
- Eseti, értéknapos és rendszeres Átutalásra, valamint Átvezetésre vonatkozó megbízás benyújtása,
visszavonása, visszahívása;
- Csoportos Beszedésre vonatkozó megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás adása, módosítása,
visszavonása;
- Csoportos Beszedésre vonatkozó megbízás benyújtása, visszavonása, visszahívása, valamint ezen
megbízásokkal kapcsolatos információ kérése, Beszedés teljesítésének tiltása;
- Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás adása,
módosítása, visszavonása;
- Felhatalmazó levélen alapuló Beszedésre vonatkozó megbízás benyújtása, visszavonása, visszahívása;
- Hatósági átutalásra, átutalási végzésre, váltóbeszedésre vonatkozó megbízás benyújtása,
visszavonása, visszahívása;
- Postai kifizetési utalvány útján történő kifizetésre vonatkozó megbízása benyújtása, visszavonása,
visszahívása;
- Betét lekötésére vonatkozó Szerződés aláírása, módosítása, megszüntetése;
- Pénztári készpénzkifizetés;
- Rendelkező Személy saját adataiban – ideértve a személyazonosító okmányok adatait is - történt
változás bejelentése, személyazonosító okmányok felhasználásának tiltása és feloldása;
- a Rendelkező Személy azonosítását szolgáló CIB Internet Bank-i azonosítást, illetve jóváhagyást
szolgáló eszközök karbantartása (tiltása, felfüggesztése, újraregisztrálása, felfüggesztés feloldása,
eszköz visszaadása, új belépési jelszó kérése);
- A Rendelkező Személy, mint Kártyabirtokos nevére szóló Bankkártyák esetében: Bankkártya aktiválás,
tiltás, továbbá Bankkártya és PIN kód átvétele.

1.2.15 Rendelkezésre vonatkozó különös szabályok BT esetén
A BT Rendelkezők Bank részére történő bejelentésével az Üzletfél felhatalmazza a BT Rendelkezőket arra, hogy
a nevében és képviseletében a jelen Különös Üzletszabályzatban felsorolt jogosultságok gyakorlásával
eljárjanak, a jogosultságaik gyakorlása körében banktitkokat ismerjenek meg, továbbá a Bankot arra, hogy
ezen banktitoknak minősülő információkat a BT Rendelkezők részére kiadja. A BT Rendelkezők felhatalmazása
bármely korlátozástól – ideértve az összegszerűséget - mentes, kivéve amennyiben a Bank és az Üzletfél
valamely korlátozást illetően kifejezetten megállapodik.
A BT Rendelkező az Elektronikus Szolgáltatás igénybe vételével önállóan vagy más BT Rendelkezővel
együttesen jogosult a megbízásokat jóváhagyni, aláírni. A BT Rendelkező(k) egyéb jogszabályokban előírt
feltételeknek való megfelelését a Bank nem ellenőrzi. A BT Rendelkező aláírási, jóváhagyási jogosultsága az
alábbi, valamint a Business Terminál szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzatban foglalt, Business
Terminálon kezdeményezhető megbízás típusok jóváhagyására vonatkozik, ideértve azt is, amennyiben az
adott, jóváhagyásra kerülő művelet Szerződés kötésnek/módosításnak minősül:
-

Eseti és Értéknapos forint Átutalási és Átvezetési megbízás;

-

Deviza Átutalási megbízás;

-

SEPA Átutalási megbízás;

-

VIBER Átutalási megbízás;

-

Forint Beszedési megbízás;

-

Kifizetési utalvány;

-

Bankkártya, Hitelkártya limitek módosítása valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért Bankkártya,
Hitelkártya vonatkozásában;

-

valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért Bankkártya, Hitelkártya aktiváltatása, továbbá
valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért Bankkártya, Hitelkártya átvételi helyének módosítása
(egyik Bankfiók helyett a másik Bankfiókban), valamint pénztári készpénzfelvétel bejelentése
Levelezés a bankkal funkció igénybe vételén keresztül;

-

Csoportos Átutalási megbízás;

-

Csoportos Beszedési megbízás;

-

Bármely csatornán benyújtott fizetési megbízások visszavonása

1.5.4 A Üzletfél jogosult a Keretszerződést 1 hónapos felmondási határidővel indoklás nélkül, írásban
felmondani. Abban az esetben, amennyiben az Üzletfél nem minősül Mikrovállalkozásnak és a felmondással
érintett Bankszámla az a fizetési számla, amelyről az Üzletfél és a Bank között létrejött hitel-, illetve kölcsön
nyújtására vonatkozó jogviszonyban a törlesztés történhet, úgy a Keretszerződés felmondásának feltétele a
hitel-, illetve a kölcsön jogviszony megszűnése úgy, hogy azokkal összefüggésben az Üzletfélnek a Bankkal
szemben tartozása már semmilyen jogcímen nem áll fenn. Az Üzletfél részéről a Bankszámla legkorábban a
hitel-, illetve kölcsön jogviszony fent írtak szerint történő lezárását követő hónap első Banki Napját követő
naptól szüntethető meg, míg amennyiben jellegénél fogva a megszűnt hiteljogviszony fizetési számlához
rögzített hitelkeretet biztosított az Üzletfél számára (folyószámlahitel), akkor a Bankszámla legkorábban a
hiteljogviszony fent írtak szerint történő lezárását követő Banki Napon szüntethető meg. A jelen bekezdésben
rögzített esetekben az Üzletfélre vonatkozó felmondási idő az 1 hónapot meghaladhatja, mely felmondási idő a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt, felmondásra vonatkozó
szabályoktól az érintett Üzletfelek hátrányára eltér, és amely eltérésben a Bank és az Üzletfél a jelen Különös
Üzletszabályzat Üzletfél általi elfogadásával megállapodnak.
A Bank jogosult a Keretszerződést 2 hónapos felmondási határidővel, indoklás nélkül, írásban felmondani. A
Bank felmondása esetén a Bank a felmondást követően jogosult a Bankszámla vonatkozásában benyújtott vagy
a jövőben benyújtásra kerülő terheléseket és jóváírásokat visszaküldeni. Ha a Keretszerződés határozatlan
idejű vagy egy évet meghaladó időtartamra szól, a Keretszerződést az Üzletfél az első év elteltével díj-, költségvagy egyéb fizetési kötelezettség mentesen felmondhatja. Más esetben az Üzletfél felmondása esetén a Bank
az Üzletféltől ellenértékre jogosult, amelynek mindenkori összegét a Kondíciós Lista tartalmazza, azzal, hogy az
ellenérték nem haladja meg a felmondás tényleges és azonnal felmerülő költségeit. E tekintetben a Banknak az
Üzletfél felé elszámolási kötelezettsége áll fenn. Amennyiben az Üzletfél Mikrovállalkozás, az egy éven túl
hatályban lévő Keretszerződés felmondása esetén a Keretszerződést díj-, költség- vagy egyéb fizetési
kötelezettség nélkül mondhatja fel.

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 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.

2.3.6 Ha a Bank a forinttól eltérő devizanemű, illetve külföldre irányuló forint Átutalási (ideértve az Átvezetést
is) megbízás teljesítését visszautasítja, - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti az Üzletfelet a
visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a visszautasítás
okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról:

(a)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, a rendszeres (állandó) Átutalási
megbízást
(i) Bankban személyesen, papíron nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján értesíti;
(ii) Bankban rögzített telefonon Private banking/Magnifica banki tanácsadóján keresztül szóban
közli a Bankkal, akkor a Bank nyomtatott levél útján;
(iii) fax csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján értesíti a fentiekről az
Üzletfelet;
(iv) CIB24-en szóban közli Bankkal, akkor a Bank nyomtatott levél útján;
(v) CIB Internet Bankon keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján;
(vi) levélben postai úton nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján értesíti a fentiekről az
Üzletfelet.

(b)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, a Bank részére:
(i) BT-n keresztül nyújtja be, akkor Bank ún. „elektronikus üzenet (+státusz megjelöléssel) útján
értesíti a fentiekről az Üzletfelet;
(ii) InBiz csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján értesíti a fentiekről az
Üzletfelet.

(c)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást és az Értéknapos Átutalási
megbízást a Bank részére SWIFT csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank SWIFT üzenet útján
értesíti a fentiekről az Üzletfelet.

(d)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átvezetési megbízást a Bank részére eBroker
csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levélben értesíti a fentiekről az
Üzletfelet.

(e)

(e) Amennyiben az Üzletfél az értéknapos Átutalási megbízást a Bank részére BT-n keresztül
nyújtja be, akkor a Bank BT-n keresztül ún. „elektronikus üzenet (+státusz megjelöléssel) útján
értesíti a fentiekről az Üzletfelet.

2.7.4 (b) Az Üzletfél a fizetési megbízások Visszavonására és/vagy Visszahívására vonatkozó kérelmét a
Banknak - szabad szövegezésű levél, azaz nem formanyomtatvány kitöltésével - írásban Bankfiókban, vagy
postai levél útján, illetve rögzített telefonon (különösen: CIB24 útján), továbbá forintban vezetett Bankszámla
terhére benyújtott forint devizanemre szóló eseti, Értéknapos és rendszeres Átutalási, és Átvezetési megbízás

esetén faxon kívüli Távközlési Eszközön keresztül, különösen CIB Internet Bank és Business Terminal útján,
továbbá arra vonatkozó kifejezett Egyedi Szerződéses rendelkezés esetén elektronikus úton beadott Átutalási
megbízások tekintetében telefaxon jogosult megadni. Amennyiben az Üzletfél rendelkezik BT szolgáltatásra
vonatkozó szerződéssel, úgy az Üzletfél jogosult a bármely csatornán benyújtott fizetési megbízás BT-n
keresztüli visszavonására.

3.2.1 Az Átutalás általános szabályai
(a) Az Átutalásra szóló fizetési megbízással (Átutalási megbízás) a Bankszámla-tulajdonos, mint Fizető Fél
megbízza a Bankot, hogy Bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a
Kedvezményezett fizetési számlája javára. Amennyiben az Üzletfél forint devizanemű, Bankon belüli rendszeres
(állandó) Átutalási/Átvezetési megbízást kíván a Bankba benyújtani, akkor azt az Üzletfél írásban, CIB Internet
Bankon és CIB24-en keresztül adhatja meg és vonhatja vissza. Amennyiben az Üzletfél forinttól eltérő más
devizanemű állandó, Bankon belüli Átutalási/Átvezetési megbízást kíván a Bankba benyújtani, akkor azt az
Üzletfél kizárólag írásban adhatja meg és kizárólag írásban vonhatja vissza a Bank bármely Bankfiókjában.
(b) 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.
(c) Abban az esetben, amennyiben az Üzletfél befektetési ügyfélszámláról kezdeményez Átutalást, úgy a Bank
- a 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek történő megfelelés
céljából - az Átutalásra vonatkozó megbízás teljesítését jogosult megtagadni, amennyiben az Üzletfél
nyilatkozata nem áll a Bank rendelkezésére arról, hogy az általa megadott, fizetési megbízásban szereplő
kedvezményezetti számla a terhelendő számla tulajdonosának a saját nevére szóló számla.
3.2.5 Rendszeres (állandó) Átutalás
Rendszeres (állandó) Átutalási megbízással a Bankszámla-tulajdonos, mint Fizető Fél meghatározott összegnek
meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően történő Átutalására ad megbízást a Banknak. A
rendszeres (állandó) Átutalási megbízás ismétlődésének gyakoriságát a megbízás benyújtásakor az Üzletfél
határozza meg, amely lehet napi, heti, kétheti, havi, negyedéves, féléves és éves. A rendszeres (állandó)
Átutalási megbízást a Bank mindaddig teljesíti, amíg azt a Bankszámla-tulajdonos, mint Fizető Fél vissza nem
vonja, vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem telt.
A Bank 2016. június 30. napját megelőzően megadott bankon belüli állandó átutalási megbízást jogosult az
Üzletfél előzetes értesítése mellett törölni, abban az esetben, ha a megbízás kedvezményezetti számlája
megszűnt. A Bank az előzetes értesítésben tájékoztatja Üzletfelét, hogy amennyiben az értesítés kézhezvételét
követő 30 napon belül nem jelzi a törléssel ellentétes szándékát, a megszűnt kedvezményezetti számlára
vonatkozó átutalási megbízás törlésére kerül sor. A 2016. június 30. napját követően megadott bankon belüli
állandó átutalási megbízás törlésére akkor kerül sor, ha a Bank a kedvezményezetti számla megszűnését észleli.
A Bank a megbízás törlésével egyidejűleg erről értesíti Üzletfelét.
2016. június 30. napjától, forinttól eltérő devizanemű Bankból kimenő Rendszeres (állandó) Átutalási megbízás
megadására nincs lehetőség.

3.2.12 A munkáltatók által nyújtott vissza nem térítendő lakáscélú támogatás (Cafeteria keretein belül és kívül)
A Bank és az Üzletfél lakáscélú támogatás folyósítása szolgáltatás nyújtására irányuló külön megállapodása
alapján, az Üzletfél, mint munkáltató a Bankon keresztül folyósít munkavállalói részére lakáscélú vissza nem
térítendő támogatást az erre irányadó mindenkori jogi szabályozással összhangban (jelenleg a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja törvény) 1. számú melléklete 2.7 pontja szerint). Lakáscélú
támogatás folyósítása az Üzletfél által adott egyedi vagy csoportos, kizárólag forint Átutalási megbízás alapján
történhet. Az Átutalás általános szabályai figyelembe vétele mellett, az Átutalási megbízásban az alábbi
adattartalom alábbi formátumban történő megadása is a kötelező:
a)

eseti (egyszeri) Átutalási megbízás esetén:
jogcím: HREC
közlemény: [munkavállaló adóazonosító jele], [munkavállaló neve], CAFETERIA

b)

csoportos Átutalási megbízás esetén:
jogcím: CAL
közlemény: [munkavállaló adóazonosító jele], [munkavállaló neve]

Az Üzletfél köteles a vonatkozó jogszabály – jelenleg a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (Rendelet) 2. § (4)
bekezdése - szerinti nyilatkozatot minden egyes naptári évre külön-külön, legkésőbb tárgyév december 31-ig a
Bank felé megtenni. Az Üzletfél a nyilatkozat megtételét követően (tárgyév december 31-ig) jogosult új
nyilatkozatban további munkavállalókat (kedvezményezetteket) megjelölni. A nyilatkozatot az Üzletfél a Bank
által rendszeresített formátumban köteles megtenni papír alapon és ezen felül – feltéve, hogy a nyilatkozatban
több mint 5 darab olyan magánszemély kerül feltüntetésre, aki részére az Üzletfél támogatást kíván nyújtani –
(azonos adattartalommal) MS excel formátumban. A Bank honlapján (www.cib.hu) teszi közzé a nyilatkozat
mindenkor hatályos mintáját. A nyilatkozat mindenkor hatályos mintájától eltérő formában megtett
nyilatkozatokat a Bank befogadja azzal, hogy (i) az Üzletfél a Bank felhívására új nyilatkozatot tesz vagy további
adatokat szolgáltat és (ii) az ilyen nyilatkozatok alapján történő igazolás kiállításáért a Bank külön díjat számít
fel. Kizárólagosan az Üzletfél felelőssége és feladata a nyilatkozatban megadott adatoknak a Rendeletben
foglaltak szerinti megfelelőségének vizsgálata. A lakáscélú támogatás jogszabályi előfeltételeinek vizsgálata
kizárólagosan az Üzletfél felelőssége és feladata.
A Bank a lakáscélú támogatás folyósításáról szóló igazolást (munkavállalónként külön-külön) a folyósítást
(Átutalás teljesítését) követő év január 31-ig állítja ki és küldi meg az Üzletfél részére, feltéve, hogy az Üzletfél
a Rendelet szerinti nyilatkozatot a folyósítás éve december 31-ig megtette.

IV. A Bank ezúton tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat – a
korábbi tájékoztatás ellenére – 2016. június 30. napjával nem módosul.

CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2016. április 29.

