HATÁLYOS: 2021. MÁJUS 01-TŐL
KISVÁLLALKOZÓI KONDÍCIÓS LISTA
GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

CIB Partner Könyvelői vállalkozói számlacsomag
1 593 Ft / hó / ügyfél
Számlavezetési díj (a bankszámlaszerződés létrejöttének hónapjában nem kerül felszámításra)

új kisvállalkozói Ügyfelek1 részére a számlanyitást követő 15. hónap
végéig:
0 Ft / hó / ügyfél

CIB Bank mobilalkalmazás és CIB Internet Bank / CIB Bank Online regisztrációs díja – (a
bankszámlaszerződés megkötésének időpontjában történő igénylés esetén)
CIB Bank mobilalkalmazás havi díja

0 Ft
0 Ft

Visa Kompakt Üzleti Bankkártya: 0 Ft,
vagy
Visa Business Üzleti Bankkártya (HUF alapú): 0 Ft
I. KEDVEZMÉNYES TRANZAKCIÓK elektronikus és CIB Business Online csatornán2 (visszavonásig, de legalább 2021. december 31-ig)
0 Ft
Kedvezményes bankon belüli forint átutalás (eseti, értéknapos, állandó)*
Bankkártya első éves díja

A kedvezményes időszak utáni díjtétel: a III. pontban meghatározottak szerint.

Kedvezményes Bankon belüli deviza átutalás (eseti, értéknapos)*
Kedvezményes bankközi forintátutalás (eseti, értéknapos, állandó) GIRO-n keresztül NAV
célszámlára*,3

0 Ft
A kedvezményes időszak utáni díjtétel: a V. pontban meghatározottak szerint.

0 Ft
A kedvezményes időszak utáni díjtétel: a III. pontban meghatározottak szerint.

II. PÉNZFORGALMI DÍJ
0,3 % – kivéve készpénzkifizetésnek minősülő fizetési megbízás esetén, amely esetben 0,6 % -, de meghatározatlan maximum összegű Ft 
 a maximum összeg 6.000,- Ft nem készpénzkifizetésnek minősülő fizetési megbízás esetén visszavonásig vagy módosításig.
A Pénzforgalmi díj felszámítása a *-gal jelölt tranzakció típusok után tranzakciónként történik.

(Akció: 2021.12.31-ig: 0 Ft Őstermelők esetében a tranzakció 20.000 Ft-ot meg nem haladó részére)
III. FORINTÁTUTALÁS BELFÖLDRE elektronikus CIB Business Online és CIB TPP csatornán1
Bankközi forintátutalás GIRO-n keresztül (eseti, értéknapos, állandó, csoportos)*

0,126%, min. 189 Ft

Bankközi azonnali forintátutalás GIRO-n keresztül (eseti, értéknapos, állandó, csoportos)*

0,126%, min. 189 Ft

Bankon belüli forint átutalás (eseti, értéknapos, állandó, csoportos) *

0,112%, min. 252 Ft

Bankon belüli azonnali forintátutalás (eseti, értéknapos, állandó, csoportos) *

0,112%, min. 252 Ft

Banknál vezetett, saját számlák közötti átvezetés (eseti, állandó)
IV. PÉNZTÁRI MŰVELETEK JUTALÉKAI, BANKKÁRTYA HASZNÁLAT

0 Ft

Készpénzbefizetés (csak bankjegyek) forintban forintszámla javára, forintban devizaszámla javára

0,126%, min. 380Ft

Készpénzfelvétel forintban (forintszámla vagy devizaszámla terhére)*

0,508%, min. 891 Ft

Készpénzfelvétel valutában (forintszámla vagy devizaszámla terhére)*

1,403%, min. 891 Ft

Készpénzfelvétel Bankkártyával (HUF alapú) CIB Bank Zrt. által üzemeltetett és egyéb hazai ATMekből*

0,253% + 380 Ft

V. DEVIZAÁTUTALÁS, FORINTÁTUTALÁS KÜLFÖLDRE elektronikus CIB Business Online és TPP csatornán1
Bankon belüli deviza átutalás (eseti, értéknapos)4*
Bankközi deviza átutalás, forintátutalás

0,112%, min. 6,35 EUR

külföldre4*

EGT-n belüli (kivéve belföldi) SEPA és egyéb EGT-n belüli EUR átutalás (Target)
EGT-n kívüli és belföldi SEPA, illetve és egyéb belföldi EUR átutalás (Target) 4*

0,253%, min. 27,44 USD
4*

0,126%, min. 189 Ft
0,253%, min. 25,52 EUR

VI. BEÉRKEZŐ DEVIZATÉTELEK JÓVÁÍRÁSA
Ha a költséget a kedvezményezett viseli,
ezen belül beérkező SEPA átutalás

0,190%, min. 8,91 USD
0,190%, min. 7,63 EUR

Ha a költséget a megbízó viseli

0,190%, min. 8,91 USD

Ha a költséget a megbízó viseli, és a megbízó és a kedvezményezett azonos vállalkozás

0,190%, min. 8,91 USD

Bankunk az OBA tagja, így betétei a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben foglaltak szerint biztosítottak.
1A

CIB Bank új kisvállalkozói Ügyfélnek tekinti mindazon a Bank által a kisvállalkozói szegmensbe sorolt egyéni és társas vállalkozásokat, melyek a számlanyitást megelőző hat hónapban
nem rendelkeztek a CIB Bankban vállalati bankszámlával, továbbá a jelen kondíciós listában szereplő vállalati számlacsomagot nyitnak.
2 Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Internet Bankon, BT-n, CIB Üzleti Terminálon, CIB Business Online csatornán, CIB Bank mobilalkalmazáson illetve CIB Bank Online
felületén benyújtott megbízások minősülnek.
A Bank NAV célszámlára történő utalásnak tekinti a NAV által a www.nav.gov.hu honlapon „NAV adóztatási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke” c. dokumentumban
(továbbiakban: Jegyzék) közzétett számlaszámokra történő átutalást. A Bank a tárgyévben közzétett Jegyzékben szereplő számlaszámokat tárgyév január 31. napjáig frissíti.
4 A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás és a CIB Bank Online bevezetését követően 2021. december 31. napjáig folyamatosan bővíti az alkalmazásokon keresztül elérhető szolgáltatások
körét. A bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában
tájékoztatja az Üzletfeleket.
A díj attól a naptól alkalmazandó, amely naptól a Bank elérhetővé teszi és az Üzletfél igénybe veszi a Bank ezen szolgáltatását. A CIB Business Online elérhető funkcióit a CIB Business
Online Kezelési Kézikönyv melléklete tartalmazza.
3

A CIB Partner Könyvelői vállalkozói számlacsomagot kizárólag számviteli, könyvvizsgálói és adótanácsadói tevékenységet folytató gazdálkodó és egyéb szervezetek,
valamint egyéni vállalkozók vehetik igénybe (TEÁOR ’08 szerinti főtevékenység: 6920). Amennyiben az Ügyfél tevékenységi körében a számlanyitást követően változás
történik, úgy az Ügyfél a CIB Partner Könyvelői vállalkozói számlacsomagra való jogosultságát elveszíti, és a Bank – az Ügyfél előzetes írásbeli értesítését követő 61.
naptól – jogosult a CIB Partner Médium vállalkozói számlacsomag hirdetményben meghatározott díjtételeket felszámítani.
A jelen Kondíciós listában fel nem sorolt jutalékok, díjak és költségek mértékét és vonatkozó egyéb feltételeket (pl. Pénzforgalmi díj fogalma, további díjmértékek) a
mindenkor hatályos „Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére” című kondíciós lista
tartalmazza.
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