Hirdetmény
A Kisvállalkozói Kiegészítő kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek
részére 2019. JÚNIUS 1.-i változásáról.

A Kisvállalkozói Kiegészítő kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek
részére
Jelenleg hatályos kondíciók:
 Kifizetési utalvány
BT-n, CIB Üzleti Terminálon küldött megbízás és CIB
Internet Bankon keresztül küldött megbízás esetén
 Visszavonás (ideértve a visszahívást is) / módosítás

0,313%, min. 780 Ft
1 561 Ft /megbízás

2019.06.01-től hatályos kondíciók
A változások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek jelölésre
 Kifizetési utalvány
BT-n, CIB Üzleti Terminálon küldött megbízás és CIB
Internet Bankon keresztül küldött megbízás esetén
 Visszavonás (ideértve a visszahívást is) / módosítás

25 Posta által felszámított díj:
1. Kifizetési utalvány díjai
1.1. Adatátviteli úton történő feladás és továbbítás (TC81) esetén
Összeghatár

Díj

20.000 Ft-ig

465 Ft

40.000 Ft-ig

640 Ft

60.000 Ft-ig

780 Ft

100.000 Ft-ig

1015 Ft

100.000 Ft felett 1015 Ft
és minden megkezdett 100.000 Ft után + 790 Ft
3.6. Feladó utólagos rendelkezése 760 Ft/db

0,313%, min. 780 Ft + Posta által
felszámított díj25
1 561 Ft /megbízás + Posta által
felszámított díj25

A módosításra technikai módosítás miatt került sor.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel együtt a bankkal
megkötött keretszerződését felmondja, amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt - személyesen
bankfiókunkban vagy írásban - jelzi a Bank számára. Ebben az esetben a felmondás azonnali hatályú és felmondásidíjmentes. A Bank a módosítást az üzletfél által elfogadottnak tekinti, ha az üzletfél a módosítás hatálybalépése előtt a
fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja.
„A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: Budapest, 2019. Május 31.”
Amennyiben az Üzletfél a módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a Bankot az ellenkezőjéről, úgy a módosítás
az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.
CIB Bank Zrt.

