HIRDETMÉNY
A gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló
Általános Kondíciós Lista
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 gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló
Általános Kondíciós Lista (a továbbiakban Kondíciós Lista) 2013. 12. 07-én az alábbiak szerint módosul.
1. A Bank a Kondíciós Lista 2.12 Kivonatok, igazolások, bizonylatok, telefax, ügykezelés pontját az
alábbiak szerint módosítja (a módosítás aláhúzással és dőlt betűvel, szürke háttérrel kiemelve).
Postai úton történő átadás esetén
i

Amennyiben a számlához CIB Üzleti Terminál kapcsolódik

Havonta , 0 Ft 20 Ft

Amennyiben a számlához NEM kapcsolódik CIB Üzleti
Terminál

Naponta , 0 Ft 20 Ft

ii

A módosítások oka: a Bank Általános Üzletszabályzatának alábbi pontjaiban foglaltak:
(i) 3.6.17. az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató
számára megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a szolgáltató általi új díjtétel
bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező
módosítás;
(ii) 3.6.18. postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának növekedése, a postai és
távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás.
2. A Bank a Kondíciós Lista 2.12 Kivonatok, igazolások, bizonylatok, telefax, ügykezelés pontját az
alábbiak szerint javítja (a javítást áthúzással, dőlt betűvel, szürke háttérrel jelölve).
Bankszámla-kivonat átadása elektronikus úton
napi gyakoriság esetén

0 Ft

egyéb gyakoriság esetén***a 2013. augusztus 8. napját
követően kötött bankszámlaszerződések esetén
alkalmazandó

10 Ft
Akció: 2014.12.31. napjáig 0 Ft

A javítás oka:
A fent meghatározott feltétel egyetlen egy bankszámlaszerződésre sem alkalmazható, tekintettel arra, hogy
ezt a bankszámla típust 2013. január 1. óta nem értékesíti a Bank, így nincs olyan bankszámlaszerződés,
ami 2013.08.08. napja után jött létre.
CIB Bank Zrt.
A közzététel (kifüggesztés) napja: 2013. október 07.
i A kivonatok naponta készülnek és elektronikusan elérhetőek, postázásra havonta egyszer kerülnek.
ii Amennyiben az adott napon tranzakció történik a számlán. A bankszámlakivonat gyakoriságát az aktuális pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelő gyakorisággal
küldi a bank, ettől kétoldalú megállapodásban rögzítettek szerint lehet eltérni.
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