HIRDETMÉNY
Az Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére
kondíciós lista,
az Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére CIB
Bankszámla Plusz kondíciós lista,
az Általános Kondíciós lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek azon belül Nagyvállalati és strukturált
finanszírozási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek részére CIB Bankszámla Plusz kondíciós lista,
a Kondíciós Lista devizakülföldi társas vállalkozások részére
megnevezésű kondíciós listák

2018. december 31. napjától
hatályba lépő módosításáról
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17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma:
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I.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti
Tisztelt Üzletfeleit, hogy az Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek
és Egyéni vállalkozók részére elnevezésű kondíciós lista alábbi pontjaiban hivatkozott
rendelkezései és a vonatkozó lábjegyzetek a következők szerint módosulnak 2018.
december 31. napjától (a módosítással érintett pontok lentebb nem hivatkozott
rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban):
(A változások dőlt betűvel és aláhúzással, a törölt részek áthúzással szerepelnek.)
2.7. Egyéb szolgáltatások
 Banknál vezetett saját számlák közötti konverzió

devizaárfolyam tartalmazza a költségeit

 Fedezetlen, nem értéknapos forint átutalás külföldre- ill.
deviza átutalási megbízások sorban tartása

114 Ft / tétel / nap
Akció: A BT-n beadott megbízások esetén
2018. december 31-ig 2019. június 30-ig 0
Ft / tétel / nap

2.9. Elektronikus banki szolgáltatások
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Bank mobilalkalmazás)
Regisztrációs díj20(a szolgáltatás igénylésekor)

3 439 Ft

Havi díj

207 Ft / felhasználó

20 A CIB Bank mobilalkalmazás regisztrációs díj 2018. december 31-ig 2019. június 30-ig 0 Ft.

II.

Az Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók
részére szóló CIB Bankszámla Plusz kondíciós lista, valamint az Általános Kondíciós
lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek azon belül Nagyvállalati és strukturált
finanszírozási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek részére szóló CIB Bankszámla
Plusz kondíciós lista alábbi pontjaiban hivatkozott rendelkezései és a vonatkozó
lábjegyzetek a következők szerint módosulnak 2018. december 31. napjától (a
módosítással érintett pontok lentebb nem hivatkozott rendelkezései változatlan
tartalommal maradnak hatályban):
(A változások dőlt betűvel és aláhúzással, a törölt részek áthúzással szerepelnek.)
5.3. Pénzforgalmi díj
Pénzforgalmi díj jelenti a Bank által az Üzletfél jelen pontban meghatározott tranzakciói,
valamint a kölcsöntörlesztés (ideértve a kölcsön vagy hitelszerződés - kivéve rulírozó
hitelszerződés, illetve folyószámla hitelszerződés - alapján fennálló valamennyi követelést) után
felszámított díjat, amelyet az Üzletfél annak esedékességekor köteles a Banknak megfizetni.
A Pénzforgalmi díjjal érintett tranzakciók:
(A Széchenyi Pihenő Kártyához tartozó korlátozott fizetési számlára történő átutalás nem lesz
Pénzforgalmi díjjal érintett.)
- Bankközi forintátutalás GIRO-n keresztül
- Bankközi forintátutalás VIBER-en keresztül
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-

Bejövő, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, hatósági átutalási megbízás
és korábbi "2" indokú, Végrehajtás jogcímű beszedési megbízás teljesítése
Bankon belüli forintátutalás
Csoportos forintátutalás (csak elektronikus úton – BT, CIB Üzleti Terminál – nyújtható
be)
Állandó forint átutalási megbízás esetenkénti teljesítése GIRO-n keresztül és Bankon
belüli tranzakció esetén
Díjnet számlafizetés (belföldi forint átutalás) – Internet bankon keresztül
Csoportos beszedés teljesülése esetén felszámítandó díj, ha a fizető fél számláját a
Bank vezeti
Kifizetési utalvány
Bankközi devizaátutalás, forintátutalás külföldre
SEPA átutalás, egyéb EGT-n belüli EUR átutalás (Target)
Bankon belüli devizaátutalás
Készpénzfelvétel
Érme kifizetés (csak forint)
Kereskedelmi okmányok nélkül kezelt devizaváltó beszedés - import beszedés
esetében
Okmányos beszedési megbízás (okmány kiszolgáltatás fizetés, vagy váltó ellenében) import beszedés esetében
Okmányok kezelése, vizsgálata, vagy fizetés okmánybenyújtás nélkül – import
akkreditív esetében
Garanciák, kezességek, fedezetigazolások, szándéknyilatkozatok, ígérvények, stand-by
L/C-k fizetés esetén
CIB Bank Zrt-re kiállított csekk fedezetének átutalása
CIB Bank Zrt. által kiállított csekk, csekkenként
Vásárlás – forint és deviza alapú Bankkártyák
Vásárlás Hitelkártya
Készpénzfelvétel Bankkártyával pénztárból
Készpénzfelvétel Bankkártyával ATM-ből
Készpénzfelvétel Hitelkártyával (pénztárból, ATM-ből)

2.7. Egyéb szolgáltatások
 Banknál vezetett saját számlák közötti konverzió

devizaárfolyam tartalmazza a költségeit

 Fedezetlen, nem értéknapos forint átutalás külföldre- ill.
deviza átutalási megbízások sorban tartása

114 Ft / tétel / nap
Akció: A BT-n beadott megbízások esetén
2018. december 31-ig 2019. június 30-ig 0
Ft / tétel / nap
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2.9. Elektronikus banki szolgáltatások
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Bank mobilalkalmazás)
Regisztrációs díj20(a szolgáltatás igénylésekor)

3 439 Ft

Havi díj

207 Ft / felhasználó (Akció: 2018.
december 31-ig 2019. június 30-ig 0 Ft)

20 A CIB Bank mobilalkalmazás regisztrációs díj 2018. december 31-ig 2019. június 30-ig 0 Ft.

III.

A Kondíciós Lista devizakülföldi társas vállalkozások részére kondíciós lista alábbi
pontjaiban hivatkozott rendelkezései és a vonatkozó lábjegyzetek a következők szerint
módosulnak 2018. december 31. napjától (a módosítással érintett pontok lentebb nem
hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban):
(A változások dőlt betűvel és aláhúzással, a törölt részek áthúzással szerepelnek.)

1.8. ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK
 CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Bank mobilalkalmazás)
Regisztrációs díjiv(a szolgáltatás igénylésekor)

3 439 Ft

Havi díj

207 Ft / felhasználó
iv A CIB Bank mobilalkalmazás regisztrációs díj 2018. december 31-ig 2019. június 30-ig 0 Ft.
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Azon ügyfelek esetében, akik az Általános Vállalati Üzletszabályzat hatálya alá tartoznak, a kondíciós listák
módosítására az alábbiak alapján kerül sor:
1. A Pénzforgalmi díj felszámítására vonatkozó módosítása az Általános Vállalati Üzletszabályzat
20.2.18. alpontja alapján:
20.2.18. 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;
2. A fedezetlen, nem értéknapos forint átutalás külföldre, ill. deviza átutalási megbízások sorban
tartása, valamint a CIB Bank mobilalkalmazás regisztrációs díjához és havi díjához kapcsolódó
akciók meghosszabbítása az Általános Vállalati Üzletszabályzat 20.2.24. alpontja alapján:
20.2.24. a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása.
Azon ügyfelek esetében, akik a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági
Üzletszabályzat hatálya alá tartoznak, a kondíciós listák módosításra az alábbiak alapján kerül sor:
1. A Pénzforgalmi díj felszámítására vonatkozó módosítása az 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.

2. A fedezetlen, nem értéknapos forint átutalás külföldre, ill. deviza átutalási megbízások sorban
tartása, valamint a CIB Bank mobilalkalmazás regisztrációs díjához és havi díjához kapcsolódó
akciók meghosszabbítása az Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. fejezet alábbi alpontja
alapján:
-

a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása.

Amennyiben a módosítás(oka)t nem fogadja el, úgy a hatálybalépés(ük) előtti napig Önnek lehetősége van a
keretszerződést személyesen bankfiókunkban vagy írásban, azonnali hatállyal, díjmentesen felmondani,
ellenkező esetben a Bank a módosítást Ön által elfogadottnak tekinti.
A kondíciós listák és banki órarendek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely
bankfiókunkban.

Közzététel napja: Budapest, 2018. december 20.
CIB Bank Zrt.
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