Hirdetmény

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 Vállalati Üzletszabályzata (a továbbiakban
VÜSZ) az alábbiak szerint módosul 2019. november 30. napjától.
A VÜSZ „2. Meghatározások” pontjában írt „Betét” fogalom a lentiek szerint módosul.
„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 Betétnek minősül a Bankszámlán lekötés nélkül elhelyezett
pénzösszeg.
5.2.1. Az adatkezelés alapja
A Bank az Üzletfél adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így különösen a Ptk. és a Hpt.
rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Bank az adatkezelés módjáról és az adatkezelés részleteiről
az Üzletfél és egyéb érintettek részére a nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban ad
tájékoztatást. Amennyiben az Üzletfél természetes személy (így különösen, de nem kizárólagosan
kapcsolattartó) adatait bocsátja a Bank rendelkezésére, köteles gondoskodni arról, hogy az adatok
átadásához megfelelő jogalappal rendelkezzen és ezt igazolnia kell a Bank felé.
A Bank az Üzletfél képviseletében eljáró természetes személyek - ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az Üzletfél vállalati kapcsolattartóit, illetve meghatalmazottjait is - adatait jogos érdek
alapján kezeli.
14.9.4. Az Alap a kártalanítást forintban fizeti ki.
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 helyi önkormányzat (kivéve a Hpt.-ben foglalt feltételek fennállása esetén);

(c)

a biztosító, viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a
magánnyugdíjpénztár;

(d)

a befektetési alap, a befektetési alapkezelő;

(e)

a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv;

(f)

az elkülönített állami pénzalap;

(g)

a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény;

(h)

az MNB;

(i)

a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató;

(j)

kötelező
vagy
önkéntes
betétbiztosítási,
intézményvédelmi-,
befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja;

illetve
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A VÜSZ az alábbi 14.9.8. ponttal egészül ki.
14.9.8.
A közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódóan a Banknál
nyitott számlák - amelyeket a Bank nem a Hpt. 6. § (1) bekezdése szerinti letéti szolgáltatás keretében
vezet – a Hpt. 214. § (1)-(3) bekezdésének alkalmazása során elhelyezésének időpontjától függetlenül
a kártalanítási összeghatár szempontjából külön betétnek minősülnek a közjegyzőnek, végrehajtónak,
ügyvédnek a hitelintézetnél lévő más betéteitől. E számlára (több számla esetén valamennyi számlára
külön-külön) a közjegyzővel, végrehajtóval, ügyvéddel szemben a Hpt. 213. § (1) bekezdés l) pontjában
rögzített kizáró ok fennállása esetén is kiterjed az OBA által nyújtott biztosítás. Az OBA jogosult - a Hpt.
217. § szerinti kártalanítási eljárás során - az ügyvédi kamarai szabályzatban előírt letéti
nyilvántartásnak az ügyvédtől (ügyvédi irodától) való bekérésével ellenőrizni, hogy a kártalanítási
összeghatár szempontjából külön betétnek minősül-e az ügyvédi letéti számlán elhelyezett összeg.

II. A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank Betétekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzatának 1.1. pontja 2019. november 30. napjától az alábbiak szerint módosul.
1.1.

Betét fogalma

Betét elhelyezése esetén az Üzletfél meghatározott pénzösszeget ad át a Banknak (ideértve azt is, ha
a Banknál vezetett Bankszámlája terhére ad Betét lekötésére megbízást) a Kondíciós Listában
feltüntetett valamely határozott időre, azzal a feltétellel, hogy a Bank a Betét összegére kamatot fizet
és lejáratkor a Betét összegét visszafizeti. A Bank jogosult a Betét összege után 0%-os vagy negatív
előjelű kamatot is kikötni. Negatív előjelű kamat alkalmazása esetén a visszafizetendő pénzösszeg a
negatív előjelű kamatlábnak megfelelő mértékben csökken. A Bank lejáratkor a – negatív kamat
kikötése esetén a kamattal csökkentett - Betét összegét fizeti vissza. Az Országos Betétbiztosítási Alap
által nyújtott biztosítás a névre szóló Betétre terjed ki, mely alatt értendő a lekötött betét, illetve a
Bankszámlán lekötés nélkül elhelyezett pénzösszeg. Az egységesített betéti kamatlábmutatót (EBKM)
a Kondíciós Lista tartalmazza.

CIB Bank Zrt.

Közzététel (kifüggesztés) napja: 2019. november 15.
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