Tájékoztató forintbankjegyek és forintérmék pénztári címletváltásáról, illetve átváltásáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14; cgj.: 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44) (a
továbbiakban: Bank) a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni
védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V.13.)
MNB rendelet 8. – A
forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályairól szóló-, valamint az érmék
feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet 5. - A forintérmék címletváltásának és átváltásának
szabályai – fejezete alapján az alábbiakról tájékoztatja Ügyfeleit:
I. Általános feltételek
1. Címletváltás jelenti a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő
forgalomképtelen forintbankjegyeknek/forintérméknek - azok névértékével egyező összegben más címletű, forgalomképes forintbankjegyekre, illetve forintérmékre történő cseréjét.
Átváltás jelenti
a) a forgalomból bevont forintbankjegynek /forintérméknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.
évi CXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belüli azonos címletű,
forgalomképes forintbankjegyre/forintérmére történő cseréjét,
b) a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegynek/forintérmének azonos címletű,
forgalomképes forintbankjegyre/forintérmére történő cseréjét,
Nem minősül forintbankjegy, forintérme átváltásának a forgalomból bevont, a nehezen felismerhető
és a sérült forintbankjegy/forintérme fizetésül való elfogadása a Bank pénztárában, ideértve az
ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is.
2. Forintbankjegy címletváltása keretében a Bank a forgalomképes forintbankjegyekből egy
alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot vált át más címletű forgalomképes forintbankjegyre,
illetve - legfeljebb 100 darabig - forgalomképes forintérmére. Forintérmék címletváltása keretében
a
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Forintbankjegyek/forintérmék átváltására mennyiségi korlátozás nem alkalmazandó.
3. A Bank a hiányos vagy más okból sérült (forgalomképtelen), illetve a forgalomból bevont, de még
átváltható - törvényes magyar fizetőeszközt a vonatkozó hatályos MNB rendeletnek megfelelően
elfogadja, illetve átváltja. A Bank a hiányos forintbankjegyet abban az esetben veszi át
címletváltásra, illetve átváltásra, amennyiben a forintbankjegynek a felénél (50%-nál) nagyobb
részét benyújtják. A több - esetlegesen összeragasztott - darabból álló hiányos forintbankjegy
címletváltás és átváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az egyes részek a Bank által
megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a
forintbankjegy felénél (50%-ánál) nagyobb részét kiteszik.
Azon hiányos forintbankjegyeket, amelyeknek felülete a Bank által megállapíthatóan egyértelműen
nem haladja meg a bankjegy eredeti méretének 50%-át, a Bank valamennyi pénztára köteles
térítés nélkül bevonni, és a Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB) jegyzőkönyv felvétele
mellett továbbítani.
A Bank az olyan hiányos forintbankjegyet, amelynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy a
benyújtott, azonos forintbankjegyhez tartozó bankjegyrész(ek) együttes mérete meghaladja-e az
50%-ot, köteles az ügyféltől térítésmentesen átvenni, és szakértői vizsgálat céljából
jegyzőkönyvvel az MNB-nek továbbítani.
A Bank az MNB szakértői vizsgálatának eredményéről köteles az ügyfelét értesíteni, és az 50%-ot
meghaladó méretű hiányos forintbankjegy ellenértékét az ügyfél részére átadni, megküldeni vagy
vele elszámolni.
4. A Bank címletváltás, illetve átváltás keretében nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet,
forintérmét, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen.
Forintérmék címletváltásának és átváltásának kötelezettsége nem terjed ki a szándékosan
megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmére. A nem egyértelműen valódi
forintbankjegy, forintérme tekintetében a Bank valódiságvizsgálatot végez, és az általa
hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet, forintérmét az MNB-nek jegyzőkönyvvel átadja vagy
megküldi. A Bank köteles az ügyfelét az MNB által lefolytatott szakértő vizsgálat eredményéről

értesíteni, és a szakértői vizsgálat szerint valódi forintbankjegy, forintérme ellenértékét az
ügyfelének átadni, megküldeni vagy vele elszámolni.
5. A Bank a jelen Hirdetmény I. pontja szerinti címletváltást és átváltást a nála vezetett fizetési számla
meglétéhez, illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez nem köti.
6. A Bank a jelen Hirdetmény I. pontja szerinti címletváltást, átváltást ténylegesen végző bankfiókjai
számát nem korlátozza, valamennyi bankfiókjában nyújtja a fenti szolgáltatásokat.
7. A Bank a forintbankjegyek átváltását előzetes bejelentéshez köti az alábbiak szerint:
Az 1 millió Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő összegre vonatkozó átváltási igényt a felvételt megelőző
banki napon-, míg a 10 millió Ft összeg feletti átváltási igényt a felvételt 2 munkanappal megelőző
banki napon hétfőtől – csütörtökig 15h-ig, pénteken 14h-ig, szóban (telefonon, CIB24-en
keresztül/személyesen) vagy írásban köteles a Banknak bejelenteni.
A Bank a forintérmék átváltását előzetes bejelentéshez köti az alábbiak szerint:
Az 10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő összegre vonatkozó átváltási igényt a felvételt megelőző
banki napon-, míg a 100.000 Ft összeg feletti átváltási igényt a felvételt 2 munkanappal megelőző
banki napon hétfőtől – csütörtökig 15h-ig, pénteken 14h-ig, szóban (telefonon, CIB24-en
keresztül/személyesen) vagy írásban köteles a Banknak bejelenteni.
A Bank nem vállal garanciát a bejelentési kötelezettség alá eső, de be nem jelentett összeg
pénztári rendelkezésre állására.

II. Díj felszámítása
1. A Bank a forintbankjegyek, forintérmék átváltásáért díjat nem számít fel.
2. A címletváltás ellenértéke (díja) attól függ, hogy a címletváltás ellenértékének megfizetése a
Banknál vezetett fizetési számla igénybevételével vagy anélkül, tehát készpénzben történik-e
meg.
Amennyiben az ellenérték megfizetésére készpénzben kerül sor, úgy a mindenkor hatályos,
magánszemélyek részére szóló „Jutalékolt címletváltás bankszámla igénybevétele nélkül”
Kondíciós Lista alkalmazandó. A Kondíciós Lista szerinti díj a jelen tájékoztató közzétételekor:
bankjegy- bankjegyre

1%

bankjegy - érmére

3%

érme- bankjegyre

3%

Amennyiben az ellenérték megfizetésére fizetési számla igénybevételével kerül sor
-

úgy a gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozó ügyfeleink vonatkozásában a
rájuk vonatkozó, mindenkor hatályos:
•
gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére
szóló Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista alkalmazandó, amely Kondíciós Lista szerinti
díj a jelen tájékoztató közzétételekor:
Bankjegy- bankjegyre

1,266%

Bankjegy – érmére

3,792%

Érme- bankjegyre

3,792%

•
a gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Általános
Kondíciós Lista 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
alkalmazandó. A Kondíciós Listák szerinti díj a jelen tájékoztató közzétételekor:

-

Bankjegy- bankjegyre

1,13 %

Bankjegy – érmére

3,39 %

Érme- bankjegyre

3,39 %

úgy magánszemély ügyfeleink esetében a szolgáltatás díjmentes.

A II. pontban írt Kondíciós Listák jelen tájékoztatót érintő módosulása esetén, a tájékoztató II. pontja is
módosításra kerül.
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