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A CIB Bank Zrt-nél nyilvántartott bankszámlák lezárásával 
kapcsolatos általános ügyféltájékoztató 
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A jelen tájékoztató a CIB Bank Zrt-nél vezetett lakossági bankszámlák zárásával kapcsolatos fontosabb 
tudnivalókat tartalmazza. A tájékoztató nem teljes körű, további részleteket a Lakossági Üzletág Általános 
Szerződési Feltételei, Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata, 
Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata, 
valamint a lakossági bankszámlákra vonatkozó, mindenkor érvényben lévő Kondíciós listák tartalmaznak, 
amelyek megtalálhatók bármely bankfiókunkban és a honlapunkon (www.cib.hu). 

 
Bankszámla lezárása 
 
Számlazárási igényével bármely bankfiókot megkeresheti. 
A bankszámlák megszüntetése történhet bankfiókban, személyesen a számlatulajdonos(ok) által, de 
lehetőség van a számla zárására írásban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közokiratba 
foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazással 
(https://www.cib.hu/document/documents/CIB/szamlak/meghat_szamla_ui_210609.pdf). 
 
Banki ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

• személyi azonosító igazolvány (személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél)  

• lakcímkártya 
 
 
A Bank a Keretszerződés tárgyát képező fizetési számlára vonatkozó ügyfél által kezdeményezett 
felmondást minden esetben befogadja és teljesíti a felmondási idő utolsó napjáig, amennyiben azok a 
szolgáltatások, amik a Keretszerződés megszűnésével nem szűnnek meg automatikusan azonban meglétük 
a fizetési számlához kötött, a felmondás előtt vagy legkésőbb a felmondással egyidőben az ügyfél 
megbízása alapján megszüntetésre kerülnek. 
 

A bankszámlá(ko)n rendelkezésre álló számlakövetelés rendezésének módja: 

• pénztári kifizetés (bankfiókban pénztári kifizetési bizonylat kitöltése szükséges) 

• átutalás (bankfiókban átutalási megbízás pénzforgalmi nyomtatvány kitöltése szükséges) 

 
A bankszámlá(ko)n fennálló esetleges negatív egyenleg esetében a számlazárás részleteivel kapcsolatban 
bankfiókjainkban tudnak teljes körű tájékoztatást nyújtani Önnek. 
 
 
Amennyiben a lezárni kívánt számlához hitel is kapcsolódik és az a hitel törlesztési számlája, az alábbiak 
szerint lehetséges a bankszámla lezárása. 
 
Babaváró kölcsön  

- amennyiben szeretné a hitelét megszüntetni, akkor a hitel előtörlesztése szükséges és ezt követően 
zárható a bankszámla 

- amennyiben nem kívánja hitelét megszüntetni és a megszüntetendő számlája a hitel törlesztő 
számlája: 

o a zárni kívánt számla CIB Classic magánszámlára történő áttérése szükséges és az ehhez 
kapcsolódó „BAB nullás” havi számlavezetési díjkedvezmény igénybevétele 
Havi számlavezetési díjkedvezmény „BAB nullás” kedvezmény esetén a CIB Classic 
Magánszámla mindenkori számlavezetési díjának a 100%-a 

o a hitel törlesztésén kívüli tranzakciók esetén a Bank jogosult a mindenkor hatályos kondíciós 
lista szerinti díjak terhelésére. 

 
Ingatlanfedezetes hitel 

- amennyiben szeretné a hitelét megszüntetni, akkor a hitel előtörlesztése szükséges és ezt követően 
zárható a bankszámla 

http://www.cib.hu/
https://www.cib.hu/document/documents/CIB/szamlak/meghat_szamla_ui_210609.pdf
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- amennyiben nem kívánja hitelét megszüntetni és a megszüntetendő számlája a hitel törlesztő 
számlája: 

o a zárni kívánt számla CIB Classic Magánszámlára történő áttérése szükséges és az ehhez 
kapcsolódó „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezmény igénybevétele 

o Havi számlavezetési díjkedvezmény „JZH nullás” kedvezmény esetén a CIB Classic 
Magánszámla mindenkori számlavezetési díjának a 100%-a, 

o a hitel törlesztésén kívüli tranzakciók esetén a Bank jogosult a mindenkor hatályos kondíciós 
lista szerinti díjak terhelésére 

 
 
Ezek mellett, a Bank lehetőséget biztosít a törlesztési számlaszám módosítására, amely 
szerződésmódosításnak minősül, így a mindenkor hatályos kondíciós listák szerinti díjtétel kerül 
felszámításra. 
 
 
Folyószámlahitel 

- amennyiben szeretné a hitelét megszüntetni, akkor a hitel megszüntetése szükséges és ezt 
követően zárható a bankszámla 

- amennyiben rendelkezik kihasznált Folyószámlahitelkerettel, akkor a hitelkeret összege 
egyösszegben esedékessé válik. A felmondási idő alatt a fennálló tartozás rendezése érdekében 
lehetőség van igénybe venni a CIB Adósságrendező terméket, vagyis a fennálló tartozás annuitásos 
hitellé alakítható, melynek a törlesztése Banki Technikai Hitelszámlán történik. 

 
Személyi kölcsön  

- amennyiben szeretné a hitelét megszüntetni, akkor a hitel előtörlesztése szükséges és ezt követően 
zárható a bankszámla 

- amennyiben nem kívánja hitelét megszüntetni, a hitel felvételekor igény bevett – havi jóváíráshoz 
kötött – kamatkedvezményt a számla megszüntetésekor elveszíti, ugyanis folyószámla hiányában 
nem tudja teljesíteni a szerződéskötéskor vállalt jóváírást, így a hitel a kondíciós lista szerinti 
sztenderd kamattal kerül módosításra 

- az ügyfél a törlesztéseit a Banki Technikai Hitelszámlára teljesítheti pénztári befizetéssel vagy 
átutalással. 


