Hirdetmény az „Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek és
Egyéni vállalkozók részére”
címő hirdetmény
2011. október 11., 2011. november 1., illetve 2012. január 1. napjától hatályos
módosításáról.

I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók
részére szóló Általános Kondíciós Listája (a továbbiakban: Kondíciós Lista) 2011. október 11.
napjától az alábbiak szerint, a T. Üzletfél számára kedvezően módosult:
1.) A Kondíciós Lista 1. Általános Feltételek 4. pontja (Számlavezetési szolgáltatások) a következő
ponttal egészült ki, amely kiegészítés miatt a 4. pont alpontjainak számozása módosult: „4.1.
A bankszámlaszerződés létrejöttének hónapjában a Bank nem számít fel számlavezetési díjat,
azt követően a jelen Kondíciós Lista rendelkezései irányadóak.”
2.) A Kondíciós Lista 2. Bankszámlavezetés és pénzforgalom 2.12 pontja (Kivonatok, igazolások,
bizonylatok, telefax, ügykezelés) „Cégdokumentumok fénymásolása bankszámla nyitásához”
alpontja szerinti szolgáltatás díjmentessé vált.
3.) A Kondíciós Lista 4. pontjában (Hitel kondíciók) meghatározott szolgáltatás - „KHR
ügyféltudakozvány - üzletfél által kezdeményezett” - díjmentessé vált.
A módosítás indokai: az 1-2. pont esetében Bank Általános Üzletszabályzatának 3.3 pontja alapján
a T. Üzletfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő egyoldalú módosítás. A 3. pont
esetében: jogszabályváltozás – a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII.
törvény hatálybalépése.
II. A Bank továbbá tájékoztatja T. Üzletfeleit, hogy a Kondíciós Lista 2012. január 1. napjával az
alábbiak szerint módosul:
1.) A Kondíciós Lista 2. Bankszámlavezetés és pénzforgalom 2.6. pontjának (Devizaátutalás,
forintátutalás külföldre, SEPA átutalás) „Sürgősségi felár T+1 napi teljesítés esetén” alpontja
kiegészül és módosul az alábbiak szerint:
„sürgősségi felár T+1 napi teljesítés esetén, kivéve EUR: 50 USD”
„sürgősségi felár T+1 napi teljesítés esetén EUR devizanemben: díjmentes”
2.) A Kondíciós Lista 2. Bankszámlavezetés és pénzforgalom 2.13. pontja (CIB Mobilbank)
Kártyafigyelő rendszer „SMS üzenetek a CIB bankkártyával végzett tranzakciókról - társas
vállalkozások esetében” alpontjára vonatkozó promóció meghosszabbításra kerül 2012.
június 30-ig.
3.) A Kondíciós Lista 7. Kártyaelfogadás Társas vállalkozások és Egyéni vállalkozók részére
pontjában szereplő, a CIB Bank, a Hazai Bank és a Külföldi Bank által kibocsátott
kártyatípusokban szereplő kártyatípus-felsorolás kiegészül a „Vpay” bankkártya típussal.
A módosítás indoka: az 1. pont esetében jogszabályváltozás: a pénzforgalom lebonyolításáról
szóló 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelet módosulása 2012. január 1. napjától. A 2-3. pont esetében
Bank Általános Üzletszabályzatának 3.3 pontja alapján a T. Üzletfelek számára kedvezőtlen
változást nem jelentő egyoldalú módosítás.
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III. Továbbá a Bank tájékoztatja T. Üzletfeleit, hogy a Kondíciós Lista 1. számú melléklete, azaz a
„Megbízások befogadási és teljesítési rendje (Banki órarend)” (a továbbiakban: Banki Órarend) az
alábbiak szerint módosul.
1.) 2011. november 1. napjával alábbiak szerint módosul a Banki órarend „forint átutalási
megbízás sima” pontja:
Megbízások átvétele tárgynapi (T)
Teljesítés várható idıpontja
feldolgozásra
bankon belüli átutalás és saját számlák közötti átvezetés

forint átutalási megbízás (sima)
bankfióknak adott hagyományos (papír alapú)
megbízás, Business Terminal (továbbiakban BT)
megbízás faxmegerısítéssel

Banki munkanapon fióki nyitva tartás
szerint

T nap

2.) 2012. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul a Banki órarend „deviza átutalási
megbízás (sima)” pontja:
deviza átutalási megbízás (sima)

bankközi átutalás

bankon belüli átutalás és saját számlák közötti átvezetés

EUR devizanemben történı átutalási megbízás
konverzió nélkül
bankfióknak adott hagyományos (papír alapú)
megbízás, BT megbízás faxmegerısítéssel
CIB Üzleti Terminál, CIB Internet Bank, BT
(automatikus), mobilCIB, CIB24
konverzióval járó megbízás esetén

munkanapon 16 óráig

T+1 munkanap

munkanapon 16 óráig

T nap

munkanapon 16 óráig
munkanapon 16 óráig

T+1 munkanap

24.00

T nap

T+1 munkanap

munkanapon 16 óráig

T nap

bankfióknak adott hagyományos (papír alapú)
megbízás, BT megbízás faxmegerısítéssel
CIB Üzleti Terminál, CIB Internet Bank, BT
(automatikus), mobilCIB, CIB24

munkanapon 16 óráig

T+2 munkanap

munkanapon 16 óráig

T nap

konverzióval járó megbízás esetén

munkanapon 16 óráig

T+2 munkanap

24.00

T nap

munkanapon 16 óráig

T+2 munkanap

munkanapon 16 óráig

T nap

EUR-tól és HUF-tóleltérı devizanemben történı
átutalási megbízás
konverzió nélkül

sürgısségi deviza átutalási megbízás
bank által jegyzett devizanemekben (T+1)
(EUR devizanemben a normál eseti átutalás
esetén a teljesítés várható idıpontja T+1 nap, így
EUR devizanemben a T+1 napos átutalás nem
számít sürgısségi átutalásnak)

bankközi átutalás

bankon belüli átutalás és saját számlák közötti átvezetés

konverzió nélkül

munkanapon 15 óráig

T+1 munkanap

--

--

konverzióval járó megbízás esetén

munkanapon 15 óráig

T+1 munkanap

--

--

sürgısségi deviza átutalási megbízás
(T)

bankközi átutalás
(kizárólag EUR, USD, GBP és CAD devizanemekben)

bankon belüli átutalás és saját számlák közötti átvezetés

konverzió nélkül

munkanapon 14 óráig

T munkanap

-

-

konverzióval járó megbízás esetén

munkanapon 14 óráig

T munkanap

-

-

A módosítás indoka: az 1. pont esetében Bank Általános Üzletszabályzatának 3.3 pontja alapján a
T. Üzletfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő egyoldalú módosítás. A 2. pont esetében
jogszabályváltozás: a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelet
módosulása 2012. január 1. napjától.
A módosítás részleteiről bankfiókjainkban, illetve a www.cib.hu honlapon keresztül tájékozódhat.
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 és az alapkötelezettséghez tartozó normál díjakon felüli díj-, költség- vagy
egyéb fizetési kötelezettségmentes. A Bank a módosítást Ön által elfogadottnak tekinti, ha Ön a
módosítás hatálybalépése előtt a fentieknek megfelelően a Bankot nem tájékoztatja.
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