Tájékoztató pénztári címletváltásról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14; cgj.: 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44) (a
továbbiakban: Bank) a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni
védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX.6.) MNB rendelet 9. – a
forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyek
címletváltásának szabályairól szóló – fejezete alapján az alábbiakról tájékoztatja Ügyfeleit:
I.

1. A Bank a forgalomképes forintbankjegyekből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot vált
át más címletű forgalomképes forintbankjegyre, illetve - legfeljebb 100 darabig - forgalomképes
forintérmére.

2. A Bank a hiányos vagy más okból sérült (forgalomképtelen), illetve kivonás alatt álló törvényes
magyar fizetőeszközt a vonatkozó hatályos MNB rendeletnek megfelelően elfogadja. A Bank a
hiányos forintbankjegyet abban az esetben veszi át címletváltásra, amennyiben a
forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják. A több - esetlegesen összeragasztott darabból álló hiányos forintbankjegy címletváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az
egyes részek a Bank által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes
részek együttesen a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik.
Azon sérült, hiányos forintbankjegyeket, amelyeknek felülete nem haladja meg a bankjegy eredeti
méretének 50%-át, és így értéket nem képviselnek, a Bank valamennyi pénztára térítés nélkül
átveszi, és az MNB-nek továbbítja bevonás és megsemmisítés céljából.

3. A Bank címletváltás keretében nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet, amelynek a
valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi
forintbankjegy tekintetében a Bank valódiságvizsgálatot végez, és az általa hamisgyanúsnak
minősített forintbankjegyet a Magyar Nemzeti Banknak átadja vagy megküldi.
II.
A Bank a jelen Hirdetmény I. pontja szerinti címletváltást a nála vezetett fizetési számla meglétéhez,
illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez nem köti.
A Bank a jelen Hirdetmény I. pontja szerinti címletváltást ténylegesen végző bankfiókjai számát nem
korlátozza, valamennyi bankfiókjában nyújtja a fenti szolgáltatásokat.
A jelen Hirdetmény I. 1. pontban írt szolgáltatás nyújtásáért a Bank a mindenkor hatályos,
magánszemélyek részére szóló „jutalékolt címletváltás bankszámla igénybevétele nélkül” Kondíciós
Lista, illetve a gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Általános
Kondíciós Lista szerinti díjat számítja fel. Ezen kondíciós listák szerinti díj mértéke a következő:
bankjegy- bankjegyre
bankjegy - érmére
érme- bankjegyre

1%
3%
3%

A jelen Hirdetmény I. 2. pontban írt szolgáltatás nyújtásáért a Bank a mindenkor hatályos,
magánszemélyek részére szóló „jutalékolt címletváltás bankszámla igénybevétele nélkül” Kondíciós
Lista szerinti díjat számítja fel, amely díj mértéke jelen Hirdetmény közzétételének időpontjában nulla
forint. A gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Kondíciós
Lista hatálya alá tartozó ügyfelek esetében jelen Hirdetmény I. 2. pontban írt szolgáltatás nyújtásáért
díjat a Bank nem alkalmaz.
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