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Kondíciós lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és Egyéni ügyvédek részére (CIB
Bázis, CIB Partner, CIB Mikro Üzleti Számla)
Kondíciós Lista Egyéni Ügyvédek részére (CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla)
CIB Bankkártyák Kondíciós Lista - Egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére
A CIB csoport Stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére Kondíciós Lista
CIB Non-Profit Classic számlavezetési csomag Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek
részére
CIB Non-Profit Számla Plusz számlavezetési csomag Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb
szervezetek részére
CIB Non-Profit számla számlavezetési csomag Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek
részére
CIB Egyéni vállalkozói Kártyafedezeti alszámla Kondíciós Lista Egyéni vállalkozók és Egyéni ügyvédek
részére
Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számlavezetése Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb
szervezetek részére
CIB Társasházi számla számlavezetési csomag Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek
részére
Kondíciós lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és Egyéni ügyvédek részére (CIB
Bázis Plusz, CIB Partner Plusz, CIB Mikro Üzleti Számla Plusz)
CIB Non-Profit Classic PLUSZ számlavezetési csomag Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb
szervezetek részére
Kondíciós Lista CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla Plusz Egyéni Ügyvédek részére
CIB Bankkártyák Plusz Kondíciós Lista - Egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére
Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számlavezetése PLUSZ Kondíciós Lista
A CIB csoport Stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére számlavezetési csomag PLUSZ
Kondíciós Lista
CIB Egyéni vállalkozói Kártyafedezeti alszámla PLUSZ Egyéni vállalkozók és Egyéni ügyvédek részére
CIB Partner Könyvelői vállalkozói számlacsomag
Kisvállalkozói kondíciós lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és Egyéni
ügyvédek részére CIB Partner Start, CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum vállalkozói
számlacsomag
Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és
Egyéni ügyvédek részére (CIB Partner Start, CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum, CIB Partner
Könyvelői vállalkozói Számlacsomagokhoz)

2020. MÁRCIUS 02. napjától
hatályba lépő módosításáról.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ:
17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma:
957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit,
hogy a fent felsorolt Kondíciós Listák 2020. március 2. napjával egyoldalúan módosulnak. A módosítások
indoka:
• Az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetése
• A bank informatikai rendszereinek, belső folyamatainak, illetve az eljárási, működési és
kockázatvállalási szabályainak változása
Az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetése vonatkozásában társas vállalkozások és egyéb szervezetek
esetében, akik az Általános Vállalati Üzletszabályzat hatálya alá tartoznak, a kondíciós listák módosítására az
alábbiak alapján kerül sor
A Bank Általános Vállalati Üzletszabályzat 20.2.18. alpontja alapján: bármely jogszabály, közigazgatási
szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése,
változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió
jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba
implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása.
A bankszámlavezetés, pénzforgalmi és tranzakciós díjak és jutalékok módosítása vonatkozásában társas
vállalkozások és egyéb szervezetek esetében, akik az Általános Vállalati Üzletszabályzat hatálya alá
tartoznak, a kondíciós listák módosítására az alábbiak alapján kerül sor:
a Bank Általános Vállalati Üzletszabályzat 20.2.19. alpontja alapján: a Bank informatikai rendszereiben, belső
folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás,
Az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetése vonatkozásában egyéni vállalkozok és Őstermelők esetében,
akik a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat hatálya alá
tartoznak, a kondíciós listák módosításra az alábbiak alapján kerül sor:
a Bank Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. fejezet alábbi alpontja alapján: bármely , a Bank
működésére, jogviszonyaira kiható jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki,
felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok
értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként
Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új
jogforrás, vagy azok változása.
A bankszámlavezetés, pénzforgalmi és tranzakciós díjak és jutalékok módosítása vonatkozásában az
Egyéni vállalkozok és Őstermelők esetében, akik a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános
Lakossági Üzletszabályzat hatálya alá tartoznak, a kondíciós listák módosításra az alábbiak alapján kerül sor:
A Bank Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4 fejezet alábbi alpontja alapján: a Bank informatikai
rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás,
Amennyiben a módosítás(oka)t nem fogadja/fogadják el, úgy a hatálybalépés(ük) előtti napig Önnek/Önöknek
lehetősége/lehetőségük van a keretszerződést személyesen bankfiókunkban vagy írásban, azonnali hatállyal,
díjmentesen felmondani, ellenkező esetben a Bank a módosítást Ön/Önök által elfogadottnak tekinti.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban. A módosítás
részleteiről a jelen hirdetmény mellékletként csatolt Kondíciós Listákból tájékozódhatnak, amely kivonatokban
félkövér /dőlt betűvel kerültek feltüntetésre a változások.

Kifüggesztés (közzététel) napja: 2019. december 31.
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