HIRDETMÉNY
a CIB Ügyvédi Letéti İrzési Számla Plusz számlavezetési csomag Kondíciós Lista egyéni ügyvédek
részére kondícióinak változásáról 2013. január 2-i hatállyal és a 2012. október 31. napján közzétett
hirdetmény módosításáról

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank) ezúton
tájékoztatja Tisztelt Üzletfeleit, hogy a CIB Ügyvédi Letéti İrzési Számla Plusz számlavezetési csomag
Kondíciós Lista egyéni ügyvédek részére elnevezéső kondíciós lista vonatkozásában a 2012. október 31.
napján közzétett hirdetményben meghirdetett kondíciókat a díjak-, jutaléktételek mértéke tekintetében az
Ügyfelekre nézve 2013. január 02-tól hatályosan az alábbiak szerint kedvezıen módosítja:

Jelenlegi rendelkezés

2013. január 02-tól hatályos rendelkezés

Pénzforgalmi díj
0,2 % – kivéve készpénzkifizetésnek minısülı fizetési
megbízás esetén, amely esetben 0,3 % -, de
meghatározatlan maximum összegő Ft 

 a maximum összeg 6.000,- Ft visszavonásig vagy
módosításig.

Pénzforgalmi díj
0%

A módosítások indokai a Bank Általános Üzletszabályzatának (ÁÜSZ), és egyben Lakossági Üzletág
Általános Szerzıdési Feltételek (LÜÁSZF) alapján:
(i) ÁÜSZ 3.6.11. pontjában illetve a LÜÁSZF 2.19.1.2.1. pontjában foglaltak, azaz „olyan jogszabály,
jegybanki vagy egyéb rendelkezés (ideértve, de nem kizárólagosan
a nemzetközi
kártyatársaságokat is) hatálybalépése vagy változása, amely a Bank számra többletköltséget vagy
bevételcsökkenést jelent”.
Tájékoztatjuk tisztelt Üzletfeleinket, hogy a kondíciók módosítására a fenti indok alapján a pénzügyi
tranzakciós illetékrıl szóló 2012. évi CXVI. törvény hatálybalépése miatt került sor.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetısége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel együtt a
bankkal megkötött keretszerzıdését felmondja, amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése elıtt személyesen bankfiókunkban vagy írásban - jelzi a Bank számára. Ebben az esetben a felmondás azonnali
hatályú és felmondásidíj-mentes. A Bank a módosítást az üzletfél által elfogadottnak tekinti, ha az üzletfél a
módosítás hatálybalépése elıtt a fentieknek megfelelıen a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerzıdést
felmondja.

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