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MEGBÍZÁS 

 

Ezúton kérjük meg a CIB Bank Zrt.-t (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) az alábbi feltételek szerinti  

 Bankgarancia  

 Bankgarancia ígérvény   

 Bankgarancia szándéknyilatkozat 

kibocsátására. 

 

Megbízó: 

Neve:       

Címe (székhely):       

Cégjegyzékszáma:       

Számlaszáma:       

Ügyintéző neve:       

Telefonszám/Faxszám/e-mail cím:       

 

Kedvezményezett: 

Neve:       

Címe (székhely):       

Cégjegyzékszáma:       

Számlaszáma:       

Ügyintéző neve:       

Telefonszám/Faxszám/e-mail cím:       

 

 

A megbízás devizaneme:  .......   A megbízás összege:        

Érvényességi ideje:       (Év/hó/nap)  
 

Bankgarancia típusa:  
 

 Ajánlati (  közbeszerzési eljáráshoz,  EU-s pályázathoz,  nem közbeszerzési eljáráshoz) 
 Teljesítési 
 Szavatossági  

 hatályba léptető feltétellel a visszatartás kiváltásaként. 
A visszatartott összeg a következő számlaszámra érkezik:       

 Jótállási  
 hatályba léptető feltétellel a visszatartás kiváltásaként. 

A visszatartott összeg a következő számlaszámra érkezik:       
 Viszontgarancia/Ellengarancia 
 Előleg visszafizetési (Az előleg a következő számlaszámra érkezik:      ) 
 Vételár-fizetési 
 Bérleti díj fizetési (   havi bérleti és egyéb díj fedezeteként) 
 Hitel visszafizetési 
 Támogatás visszafizetési 
 Vámbiztosíték  

vámeljárás/tevékenység típusa:      , áru megnevezése:      , EORI szám:      , ennek 
hiányában VPID szám:       

 Jövedéki biztosíték (jövedéki tevékenység típusa:      ) 
 Egyéb:       

 

Bankgarancia szövegezése: 
 A Bank által használt szöveggel  
 A megbízó által csatolt szöveg szerint, banki egyeztetést követően a bank által elfogadott 

szöveggel 
 
Bankgarancia nyelve: 

 magyar  angol  
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Az alapjogviszony (szerződés) adatai: (  A szerződés még nem került megkötésre.) 

megnevezése: ......  (amennyiben egyéb, kérjük a pontos megnevezést megadni:      ) 

dátuma:       

tárgya:       

 
 Kijelentjük, hogy a szerződés a 2013. évi XXXIV. sz. törvény hatálya alá tartozó építészeti-műszaki 

tervezési, építési vagy kivitelezési szerződés.  
 Kérjük előírni, hogy igénybejelentéskor csatolandó a 2013. évi XXXIV. törvényben meghatározott 

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) által kiállított szakértői vélemény is. 
 
Ajánlati bankgarancia esetén a pályázati kiírás adatai:  (  Teljesítési biztosíték nyújtása szükséges, 
nyertes pályázat esetén.) 

tárgyának 
megnevezése: 

      

kiírás dátuma:       beadási határidő:       

 
Viszont/Ellengarancia esetén kérjük az alábbi adatokat is megadni: 
Az alapgarancia adatai: (  Az alapgarancia már kibocsátásra került.) 

kibocsátó bank neve:       

megbízó:       

kedvezményezett:       

devizanem: ....... összeg:       

kibocsátás kelte:       lejárat:       

típus: ......  (amennyiben egyéb, kérjük a pontos megnevezést megadni:      ) 

hivatkozási szám:       
 

A CIB bank jutalékainak és költségeinek megtérítését a CIB Banknál vezetett       sz. számlánkon 
biztosítjuk. 
 
Fedezet:  

 Készpénz:       sz. számlánkon rendelkezésre álló összeg, melynek zárolásához - óvadék 
címén - hozzájárulunk  

 Értékpapír óvadék 
 Vállalatunknak bankjukkal megkötött       sz. keretszerződése 
 Egyéb:        

 
 
Kibocsátás módja: 
 

 Levélileg  

 személyes átvétel vállalatunk munkatársa által a bank központi épületében (1024 Budapest, 
Petrezselyem u. 2-8.) 

 személyes átvétel vállalatunk munkatársa által a bank       fiókjában 

 postázandó a következő névre és címre:        
  tértivevénnyel  futárpostával, melynek költségét cégünk vállalja. 

 
 SWIFT-en a következő bankon keresztül:  

bank neve:       

swift címe:       

A bekapcsolt bank jutalékait, költségeit  Megbízó (terhelendő számla: ...... )   Kedvezményezett 
viseli. 

 
 

Egyéb utasítások:  
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Tudomásul vesszük, hogy a fenti megbízást a CIB Bank Zrt. a jelen megbízásban meghatározott 
“Általános feltételek” és Társas vállalkozás, egyéb szervezet Megbízó esetében az Általános Vállalati 
Üzletszabályzata, Fogyasztó, egyéni vállalkozó Megbízó esetében a fogyasztók és egyéni vállalkozók 
részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata szerint teljesíti.  
 
 
 
 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 

1. A Megbízó a megbízással egyidejűleg köteles gondoskodni a CIB Bank Zrt. által – külön 

szerződésben - megkívánt fedezetről. A fedezet nyújtása a megbízás teljesítésének előfeltétele, 

amennyiben a Megbízó és a CIB Bank Zrt. így állapodtak meg a vonatkozó szerződésben.  

 

2. Amennyiben a bankgarancia alapján a CIB Bank Zrt.-nek fizetést kell teljesítenie, a Megbízó 

köteles annak összegét a CIB Bank Zrt. részére megtéríteni, amely kötelezettség a CIB Bank Zrt. általi 

fizetés-teljesítéssel egyidejűleg esedékes.  

 
 

3. Bankgarancia, bankgarancia ígérvény nyújtása, fedezetigazolás kibocsátása, módosítása a 

mindenkor érvényes, CIB Bank Zrt. által közzétett Kondíciós Listában vagy a Megbízó és a CIB Bank 

Zrt. között létrejött vonatkozó szerződésben egyedileg rögzített díj ellenében történik, melynek 

megfizetése a kibocsátáskor/módosításkor vagy a vonatkozó szerződésben meghatározott egyéb 

időpontban esedékes.  

 

4. Társas vállalkozás, egyéb szervezet Megbízó esetében a jelen Megbízásban nem 

szabályozott kérdésekben a Bank Általános Vállalati Üzletszabályzatának Okmányos, Bankgarancia, 

Kezesség, Fedezetigazolás és Egyes Csekk ügyletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatának, 

Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzatának, valamint a Megbízó és a CIB Bank Zrt. között 

tárgyban létrejött szerződés rendelkezései az irányadóak, melyekkel kapcsolatban Üzletfél kijelenti, 

hogy azokat megismerte, átvette, azok alkalmazását elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri 

el. 

 
 

5. Fogyasztó, egyéni vállalkozó Megbízó esetében a jelen Megbízásban nem szabályozott 

kérdésekben a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a 

fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Okmányos beszedés, Bankgarancia, Kezesség, 

Fedezetigazolás, egyes Csekk ügyletekre és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó Különös 

Üzletszabályzat, fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Biztosítékokra vonatkozó Különös 

Üzletszabályzat, fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési 

műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a Megbízó és a CIB Bank Zrt. között 

tárgyban létrejött szerződés rendelkezései az irányadóak, melyekkel kapcsolatban Üzletfél kijelenti, 

hogy azokat megismerte, átvette, azok alkalmazását elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri 

el. 

 

6. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a CIB Bank Zrt. a szerződés tartalmának ismerete és 

vizsgálata nélkül kizárólag az üzletfél jelen megbízáson megadott információi alapján bocsátja ki a 



 

4/4 

bankgaranciát. A benyújtott szerződés csak az alapjogviszony létrejöttének igazolására szolgál. A 

szerződés és a bankgarancia közötti eltérésekből eredő károkért a CIB Bank Zrt. nem felel. 

 
 

 

7. A CIB Bank Zrt., mint az Intesa Sanpaolo csoport tagja a belföldi és a nemzetközi 

törvényeknek és szabályoknak megfelelően jár el az egyes országokat, magán- és jogi személyeket 

(azaz az embargókat) érintő kereskedelmi korlátozásokat illetően, valamint a polgári és katonai 

felhasználás (“kettős felhasználású áruk csoportja”) szempontjából a technológiák és áruk exportjára 

vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban. Következésképpen a CIB Bank Zrt., mint az Intesa Sanpaolo 

csoport tagja, jelen bankgaranciára, (ígérvényre, szándéknyilatkozatra) vonatkozóan nem vállal 

felelősséget semmilyen veszteség, kár vagy késedelem miatt, mely bármilyen módon összefüggésbe 

hozható a fent említett törvények illetve szabályozások előírásainak figyelmen kívül hagyásával. 

 

 

Kijelentjük és egyúttal büntetőjogi felelősséget vállalunk azért, hogy a jelen megbízás alapját képező 

jogügylet mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, a szükséges engedélyekkel 

rendelkezünk, és felelősséget vállalunk a feltüntetett adatok helyességéért és valódiságáért. 

 

 

Kelt,      ,       

 

 

Megbízó:       

 

 

Aláírás: 

 

Aláírás: 

 

Név:       Név:       

Beosztás:       Beosztás:       

 

 


