Hirdetmény
a gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Kondíciós Lista,
a gazdálkodó és egyéb szervezetek részére szóló CIB Üzleti Számla számlavezetési csomag
Kondíciós Lista,
a gazdálkodó és egyéb szervezetek részére szóló CIB Elektronikus Üzleti Számla számlavezetési
csomag Kondíciós Lista,
a társasági formában működő gyógyszertárak, fogorvosok részére szóló CIB Pharma&Dental
Elektronikus Üzleti Számla számlavezetési csomag Kondíciós Lista,
a gazdálkodó és egyéb szervezetek részére szóló CIB Prémium Számla számlavezetési csomag
Kondíciós Lista,
a devizakülföldi társas vállalkozások részére szóló Kondíciós Lista

2012. október 15. napjától hatályos módosításáról
I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
ezúton értesíti Üzletfeleit, hogy a Bank, gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók
részére szóló Kondíciós Listája 2012. október 15. napjától a 2. Bankszámlavezetés és Pénzforgalom
fejezet az alábbi pontok vonatkozásában módosul:
2.1. Forintátutalás belföldre
 Bankközi GIRO megbízás visszavonása
(ideértve a visszahívást is) /módosítása

1067 Ft / megbízás

2.5. Postai pénzforgalommal kapcsolatos banki közvetítő tevékenység
 Kifizetési utalvány
 Visszavonás (ideértve a visszahívást is) /
módosítás

1041 Ft / megbízás

2.6. Devizaátutalás, forintátutalás külföldre, SEPA átutalás
 Teljesített megbízás törlése (visszakérés, azaz
visszahívás)

30 USD

II. A Bank tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a gazdálkodó és egyéb szervezetek részére szóló CIB Üzleti
Számla számlavezetési csomag, CIB Elektronikus Üzleti Számla számlavezetési csomag, CIB
Pharma&Dental Elektronikus Üzleti Számla számlavezetési csomag, CIB Prémium Számla
számlavezetési csomag Kondíciós Lista az alábbiak szerint módosul:
FORINTÁTUTALÁS BELFÖLDRE
 Bankközi GIRO megbízás visszavonása (ideértve a
visszahívást is)/módosítása

520 Ft /megbízás

DEVIZAÁTUTALÁS, FORINTÁTUTALÁS KÜLFÖLDRE
 Teljesített megbízás törlése (visszakérés, azaz
visszahívás)

25 USD

III. A Bank tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a Devizakülföldi társas vállalkozások részére szóló Kondíciós
Lista az alábbiak szerint módosul 1.2 és 1. 11. pontja vonatkozásában:
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1.2

DEVIZAÁTUTALÁS, FORINTÁTUTALÁS KÜLFÖLDRE

 teljesített megbízásokkal kapcsolatos levelezés
 nem teljesített megbízás módosítása (ideértve
a visszavonást is)
 teljesített megbízás törlése (visszahívás)

1.11

25 USD, ill. annak forint ellenértéke/SWIFT
üzenet
0,15 %, min. 25 USD ill. annak forint
ellenértéke/tétel
0,15 %, min. 25 USD ill. annak forint
ellenértéke/tétel

DEVIZAÁTUTALÁS, FORINTÁTUTALÁS KÜLFÖLDRE

 teljesített megbízásokkal kapcsolatos levelezés
 nem teljesített megbízás módosítása (ideértve
a visszavonást is)
 teljesített megbízás törlése (visszahívás)

25 USD, ill. annak forint ellenértéke/SWIFT
üzenet
0,15 %, min. 25 USD ill. annak forint
ellenértéke/tétel
0,15 %, min. 25 USD ill. annak forint
ellenértéke/tétel
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IV. A Bank tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére
szóló Általános Kondíciós Listájának mellékletét képező „Megbízások átvételi és teljesítési rendje (Banki
órarend)” 2012. október 15. napjától a kiemelt, azaz aláhúzott részek vonatkozásában az alábbiak
szerint módosul:
1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére
című kiadványhoz

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE
(BANKI ÓRAREND)
Hatályos: 2012. október 15-től
ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)
Megbízások átvétele
tárgynapi (T)
feldolgozásra
forint átutalási
megbízás (eseti)
papír alapon, Business
Terminal (továbbiakban
BT) megbízás,
faxmegerősítéssel
(megbízás átvétele = a
megerősítő fax átvételi
időpontja) SWIFT
MT101 megbízás (nem
automata)
CIB Üzleti Terminál,
CIB Internet Bank, BT
(automatikus),
mobilCIB, CIB24,
SWIFT MT101
megbízás (automata)

devizaszámláról
indított forint
átutalási megbízás
(eseti)
papír alapon, BT, CIB
Üzleti Terminál, CIB
Internet Bank, SWIFT
MT101 megbízás (nem
automata)

devizaszámláról
indított forint
átutalási megbízás
(eseti)
papír alapon, Business
Terminal (továbbiakban
BT) megbízás,
faxmegerősítéssel
(megbízás átvétele = a
megerősítő fax átvételi
időpontja) SWIFT
MT101 megbízás (nem
automata)
CIB Internet Bank,
CIB24, BT, CIB Üzleti
Terminál, SWIFT
MT101 megbízás
(automata)
deviza átutalási
megbízás (sima)

Megbízások
teljesítésének várható
időpontja

bankközi átutalás GIRO-n keresztül

Megbízások átvétele
Megbízások
tárgynapi (T)
teljesítésének várható
feldolgozásra
időpontja
bankon belüli átutalás és saját számlák
közötti átvezetés

Banki munkanapon 15
óráig

T Banki munkanap

Banki munkanapon
bankfióki nyitva tartás
szerint

T Banki munkanap

Banki munkanapon
15:45-ig

T Banki munkanap

Folyamatos

Azonnal

bankközi átutalás GIRO-n keresztül

Banki munkanapon 15
óráig

T Banki munkanap

bankközi átutalás GIRO-n keresztül

Értéknap előtti Banki
munkanapon bankfióki
nyitva tartás szerint

Értéknap előtti nap
éjfélig

Értéknap

Értéknap

bankközi átutalás

bankon belüli átutalás és saját számlák
közötti átvezetés

--

--

bankon belüli átutalás és saját számlák
közötti átvezetés

Értéknap előtti Banki
munkanapon bankfióki
nyitva tartás szerint

Értéknap előtti nap
éjfélig

Értéknap

Értéknap

bankon belüli átutalás és saját számlák
közötti átvezetés
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EUR devizanemben
történő átutalási
megbízás
konverzió nélkül
papír alapon, BT
megbízás,
faxmegerősítéssel,
SWIFT MT101
megbízás
EUR-tól és HUF-tól
eltérő devizanemben
történő átutalási
megbízás

Banki munkanapon 16
óráig

T+1 Banki munkanap

Banki munkanapon 16
óráig

T Banki munkanap

bankon belüli átutalás és saját számlák
közötti átvezetés

bankközi átutalás

konverzió nélkül
papír alapon, BT
megbízás,
faxmegerősítéssel,
SWIFT MT101
megbízás

Banki munkanapon 16
óráig

T+2 Banki munkanap

Banki munkanapon 16
óráig

T Banki munkanap

MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA
Bankon belüli megbízások esetén a megbízások - befogadást követően - nem vonhatóak vissza, nem módosíthatók.
Bankfiókban

bankközi forint
átutalás

csoportos átutalási
megbízás

értéknapos forint
átutalási megbízás

értéknapos csoportos
átutalási megbízás

CIB24-en keresztül

CIB Internet Bank

BT

-

Átvételi időpontot
megelőzően (Megbízások
átvétele tárgynapi
feldolgozásra) benyújtott
megbízás nem vonható
vissza.
Átvételi időpontot követően
benyújtott megbízás
visszavonása a Bank által
történő teljesítés
időpontjáig.
Módosítás nem
lehetséges.

-

-

-

Megbízás visszavonása
és módosítása az
értéknap előtti nap
éjfélig lehetséges.

Megbízás
visszavonása és
módosítása az
értéknap előtti nap
éjfélig lehetséges.

Megbízás visszavonása az
értéknap előtti nap éjfélig.
Módosítás nem lehetséges.

-

-

Átvételi időpontot
megelőzően
(Megbízások átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
Átvételi időpontot
benyújtott megbízás
megelőzően
nem vonható vissza.
(Megbízások átvétele
Átvételi időpontot
tárgynapi feldolgozásra)
követően benyújtott
benyújtott megbízás
megbízás
nem vonható vissza.
visszavonása
Átvételi időpontot
bankfióki nyitva tartás
követően benyújtott
szerint, a Bank által
megbízás visszavonása
történő teljesítés
a Bank által történő
időpontjáig,
teljesítést megelőző
BT megbízás fax
napon éjfélig. Módosítás
megerősítéssel típusú
nem lehetséges.
megbízások
visszavonása15:00-ig.
Módosítás nem
lehetséges.
Megbízás
visszavonása az
értéknap előtti Banki
munkanap bankfióki
nyitva tartás szerint.
Módosítás nem
lehetséges.
Megbízás
visszavonása az
értéknap előtti Banki
munkanap bankfióki
nyitva tartás szerint.
Módosítás nem
lehetséges.

-
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Megbízás
visszavonása és
rendszeres (állandó)
módosítása az
forint átutalási
esedékesség napja
megbízás
előtti Banki munkanap
bankfióki nyitva tartás
szerint lehetséges.
Megbízás
visszavonása Banki
csoportos beszedési
munkanapon a
megbízás
benyújtás napján 15
(kedvezményezett
óráig.
által indított)
Módosítás nem
lehetséges.
csoportos beszedési
Az esedékesség
megbízás letiltása
napján 18 óráig, Banki
illetve limit feletti
munkanapon
engedélyezése (fizető bankfióki nyitva tartás
fél oldaláról)
szerint.
Megbízás
visszavonása T Banki
postai kifizetési
munkanap 8:30-ig.
utalvány
Módosítás nem
lehetséges.
bankközi deviza
átutalás

Megbízás visszavonása
és módosítása az
esedékesség napja
előtti Banki munkanap
éjfélig lehetséges.

Megbízás
visszavonása és
módosítása az
esedékesség napja
előtti Banki
munkanap éjfélig
lehetséges.

-

-

-

-

Az esedékesség
napján 18 óráig.

Az esedékesség
napján 18 óráig.

-

-

-

-

-

-

Megbízás visszavonása és módosítása
(devizanem, összeg és terhelendő számlaszám
módosításán kívül) T Banki munkanap 15 óráig,
de legkésőbb a SWIFT kiküldésének időpontjáig.

MEGBÍZÁSOK VISSZAHÍVÁSA
papír alapon CIB24

A megbízás Bank által történő teljesítésének időpontját követő 30 Banki munkanapon belül.
Kivétel: postai kifizetési utalvány megbízásnál a postai kézbesítés megkezdéséig.

BT, CIB Üzleti
Terminál, CIB Internet
Bank, mobilCIB

-

A Bank az Üzletfél bankszámla felett rendelkezni és/ vagy cégképviseletre jogosult személy megváltozása tekintetében rá
háruló feladatokat kizárólag Banki munkanapon teljesíti, amennyiben a változást az Üzletfél a bankfiók nyitvatartási ideje alatt,
de legkésőbb 18.00 óráig bejelenti, ellenkező esetben a Bank a rá háruló feladatokat a következő Banki munkanapon teljesíti.
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A Bank tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére
szóló Általános Kondíciós Listájának mellékletét képező „Megbízások átvételi és teljesítési rendje,
hétvégi Banki órarend a hétvégén is nyitvatartó fiókok számára” 2012. október 15. napjától a kiemelt,
azaz aláhúzott részek vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére
című kiadványhoz

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE
HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA
Hatályos: 2012. október 15-től

MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA
Bankon belüli megbízások esetén a megbízások - befogadást követően - nem vonhatóak vissza, nem
módosíthatók.
Bankfiókban

CIB24-en keresztül

A hétvégét
megelőző utolsó
Banki munkanapon
az Átvételi időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott megbízás
nem vonható vissza.
A hétvégét
megelőző utolsó
Banki munkanapon
Átvételi időpontot
követően benyújtott
megbízás
visszavonása
hétvégi bankfióki
nyitva tartás szerint,
a Bank által történő
teljesítés
időpontjáig.
Módosítás nem
lehetséges.

csoportos átutalási
megbízás

CIB Internet Bank

BT

A hétvégét megelőző
utolsó Banki
munkanapon az
Átvételi időpontot
megelőzően
(Megbízások átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott megbízás
nem vonható vissza.
A hétvégét megelőző
utolsó Banki
munkanapon Átvételi
időpontot követően
benyújtott megbízás
visszavonása a Bank
által történő teljesítés
időpontját megelőző
napon éjféliig.
Módosítás nem
lehetséges.

-

A hétvégét megelőző
utolsó Banki
munkanapon az Átvételi
időpontot megelőzően
(Megbízások átvétele
tárgynapi feldolgozásra)
benyújtott megbízás
nem vonható vissza.
A hétvégét megelőző
utolsó Banki
munkanapon Átvételi
időpontot követően
benyújtott megbízás
visszavonása a Bank
által történő teljesítés
időpontjáig.
Módosítás nem
lehetséges.

-

-

-

-

értéknapos forint
átutalási megbízás

Megbízás
visszavonása az
értéknap előtti nap
bankfióki nyitva
tartás szerint.
Módosítás nem
lehetséges.

Megbízás
visszavonása és
módosítása az
értéknap előtti nap
éjfélig lehetséges.

Megbízás visszavonása
és módosítása az
értéknap előtti nap éjfélig
lehetséges.

Megbízás visszavonása
az értéknap előtti nap
éjfélig.
Módosítás nem
lehetséges.

értéknapos csoportos
átutalási megbízás

Megbízás
visszavonása az
értéknap előtti nap
bankfióki nyitva
tartás szerint.
Módosítás nem
lehetséges.

-

-

-

bankközi forint
átutalás
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rendszeres (állandó)
forint átutalási
megbízás

Megbízás
visszavonása és
módosítása az
esedékesség napja
előtt bankfióki nyitva
tartás szerint
lehetséges.

Megbízás
visszavonása és
módosítása az
esedékesség napja
előtti nap éjfélig
lehetséges.

Megbízás visszavonása
és módosítása az
esedékesség napja előtti
nap éjfélig lehetséges.

-

csoportos beszedési
megbízás
(kedvezményezett
által indított)

-

-

-

-

Amennyiben még nem
teljesült a beszedés.

-

-

-

-

-

csoportos beszedési
Hétvégi bankfióki
megbízás letiltása,
nyitva tartás szerint,
Amennyiben még
illetve limit feletti
amennyiben még
nem teljesült a
engedélyezése (fizető
nem teljesült a
beszedés.
fél oldaláról)
beszedés.
Megbízás
visszavonása
hétvégi bankfióki
nyitva tartás szerint.
postai kifizetési
(Visszavonás
utalvány
teljesítésének
időpontja: következő
Banki munkanap)
Módosítás nem
lehetséges.
A hétvégét megelőző utolsó Banki
munkanapon az Átvételi időpontot
megelőzően (Megbízások átvétele tárgynapi
feldolgozásra) benyújtott megbízás nem
vonható vissza, nem módosítható. A
megbízás visszavonása és módosítása
bankközi deviza
(devizanem, összeg és terhelendő
átutalás
számlaszám módosításán kívül) hétvégét
megelőző utolsó Banki munkanapon az
Átvételi időpontot követően benyújtott
megbízás esetén a hétvégi bankfióki
nyitvatartás szerint lehetséges. (Teljesítés:
következő Banki munkanap, de legkésőbb a
SWIFT kiküldésének időpontja.)

MEGBÍZÁSOK VISSZAHÍVÁSA
papír alapon, CIB24

A megbízás Bank által történő teljesítésének időpontját követő 30 Banki munkanapon belül.
Kivétel: postai kifizetési utalvány megbízásnál a postai kézbesítés megkezdéséig.

BT, CIB Üzleti
Terminál, CIB Internet
Bank, mobilCIB
A Bank az Üzletfél bankszámla felett rendelkezni és/ vagy cégképviseletre jogosult személy megváltozása tekintetében rá
háruló feladatokat kizárólag Banki munkanapon teljesíti, amennyiben a változást az Üzletfél a bankfiók nyitvatartási ideje
alatt, de legkésőbb 18.00 óráig bejelenti, ellenkező esetben a Bank a rá háruló feladatokat a következő Banki munkanapon
teljesíti.

CIB Bank Zrt.
A közzététel (kifüggesztés) napja: 2012. augusztus 15.
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