8. SZÁMÚ MELLÉKLET
CIB BANK ZRT. SZOLGÁLTATÁSI ÉS KONDÍCIÓS LISTÁJA A FAKTORING SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN
Szolgáltatás
csoport

Faktordíj

Szolgáltatással kapcsolatos díjak
(kimutatásokon előforduló
megnevezések feltüntetése)
finanszírozási kamat vagy szállítói kamat
vagy szállítói diszkont kamat
faktoring kamat vagy esedékesség utáni
szállítói kamat vagy esedékesség utáni
vevői kamat
késedelmi kamat vagy lejárat utáni kamat
vagy diszkont kamat elszámolás - vevői
késedelmi kamat vagy vevői késedelmi
kamat
faktordíj vagy faktordíj vevő

Kezelési költség

kezelési költség

Faktoring pótdíj

faktoring pótdíj

Lejárt számla nyilvántartási díja

lejárt számla nyilvántartási díja

Szolgáltatással kapcsolatos
díjak
Finanszírozási kamat
Faktoring kamat

Finanszírozás
Késedelmi kamat

Nyilvántartás

Beszedés/behajtás

Kockázatvállalás

Operációs

Tanácsadás

1

Peresítési költség

peresítési ktg

Sikerdíjas beszedés

sikerdíjas beszedés

Kockázatátvállalási díj

kockázatátvállalási díj

Díj és költségtételek meghatározása, tartalma

HATÁLYOS: 2017. JANUÁR 1-TŐL

Díj felszámításának alapja

Kondiciós lista szerinti mérték

CIB Bank által a követelés megelőlegezésétől a követelés lejártáig felszámított kamat

egyedi megállapodás alapján

CIB Bank által a megvásárolt követelés lejáratán túli teljesítés esetén a türelmi időszakban felszámított
kamat

egyedi megállapodás alapján

CIB Bank által a megvásárolt követelés lejáratán túli teljesítés esetén a türelmi időszakot követően
felszámított kamat

egyedi megállapodás alapján

Azon díj, amelyet a CIB Bank a követelések nyilvántartása, monitorálása elvégzéséért jogosult felszámítani.
Azon költségtétel, amelyet a CIB Bank a befogadott számlák és hozzájuk kapcsolódó vagy egyéb okiratok és
okmányok fizikai kezelése, tárolása okán jogosult felszámítani.
Amennyiben a naptári év végén, illetve a faktoring szerződés megszűnésekor a megvalósult faktorált
forgalom elmarad az időarányosan számolt Minimum forgalmi kikötés összegétől, a különbözetre a CIB Bank
jogosult Faktoring pótdíjat felszámítani.
Azon díj, amelyet a CIB Bank a követelések beszedése érdekében a Szerződés feltételei szerint tett
lépéseiért jogosult felszámítani.
Azon díj, amelyet a CIB Bank a követelés kötelezettjével szembeni, a követelés jogi úton történő
érvényesítésének költsége fedezetére jogosult felszámítani (különösen ide értve a felszámolási eljárást,
végrehajtást, polgári vagy büntető per indítását, büntető feljelentés megtételét).
Külső követeléskezelő/behajtó cég igénybevétele útján elért megtérülés után fizetendő díj.
Azon díj, melyet Szállító a Vevő fizetésképtelenségéből eredő nemteljesítési kockázatának átvállalása
ellenértékeként fizet a CIB Banknak
Azon díjtétel, amely a hitelbiztosítás igénybevétele esetén illeti meg a CIB Bankot.
Olyan díjtétel, amely a számla manuális módon történő nyilvántartásának díja, így elektronikus adatállomány
beküldése esetén nem kerül felszámításra

egyedi megállapodás alapján
egyedi megállapodás alapján
egyedi megállapodás alapján
lejárt számla összege
jogi esemény
követelés bruttó összege

egyedi megállapodás alapján
100.000 Ft +ÁFA / jogi esemény
15% +ÁFA

követelés bruttó összege

egyedi megállapodás alapján

követelés bruttó összege

egyedi megállapodás alapján

Biztosítási díj

biztosítási díj

Számlakezelési díj

számlakezelési díj

Bankköltség

bankköltség

Az Ügyfél részére, a CIB Bankon kívülre teljesített átutalások költsége, melyet a CIB Bank jogosult átterhelni.

utalandó összeg

Nem faktorált tételek kez ktg

továbbutalási díj

A CIB Bankon átfutó, nem faktorált tételek kezelése után felszámítható költség

nem faktorált fizetés összege

VIBER díj

VIBER díj

Felszólítási költség

felszólítási díj

Egyedi információszolgáltatási
díj elektronikusan megküldve

egyedi információszolgáltatási díj

Egyedi információszolgáltatási
díj papír formában megküldve

egyedi információszolgáltatási díj

Különeljárási díj

sürgősségi felár

Szerződés kötési díj

szerződés kötési díj

Szerződés módosítási díj
Prolongációs díj

számla (papír alapú) db

Az Ügyfél részére, annak kérésére bármely tranzakció CIB Bankon kívülre, napon belüli a VIBER rendszeren
keresztül történő teljesítésének díja
Felszólító levelek küldése a kötelezettnek. CIB Bank jogosult a lejárt követelésekkel kapcsolatban felszólító
levelet küldeni a Vevőnek, illetve visszkereset esetén a Szállítónak, melynek költségét a Szállító állja. Jelen
költségtételt CIB Bank bármely más költség- vagy díjtételben foglalt szolgáltatástól függetlenül bármely
felszólítással kapcsolatban jogosult érvényesíteni
A faktoring keretszerződésben meghatározott adatszolgáltatáson felüli, Szállító által kért adatszolgáltatás
díja elektronikus formában küldve (pl. szerződéses adatszolgáltatás pótlása, egyedi egyeztető, pénzforgalmi
kivonat vagy ellenőrző listák)
A faktoring keretszerződésben meghatározott adatszolgáltatáson felüli, Szállító által kért adatszolgáltatás
díja papír formában postázva (pl. szerződéses adatszolgáltatás pótlása, egyedi egyeztető, pénzforgalmi
kivonat vagy ellenőrző listák)
A Szállító kérésére történő, valamely faktoring szolgáltatás szerződésben szabályozott átfutási idejét
megelőzően végrehajtott, vagy a normál üzletmenettől eltérő intézkedést igénylő eljárás díja.

külön eljárásban érintett
tranzakció

A Szerződés előkészítésének, a hitelképesség vizsgálatának díja

szerződött szállítói limit

szerződés módosítási díj

A Szerződés módosítás előkészítésének, a módosult kockázat vizsgálatának díja.

szerződés módosítás

prolongációs díj

A Szerződés éves felülvizsgálatának díja

szerződés hosszabbítás

Hitelképesség vizsgálati díj

hitelképesség vizsgálati díj

A Szállító / Vevő hitelképességi vizsgálatának díja. Amennyiben a Szerződés vagy Szerződésmódosítás
aláírásra kerül, úgy a jelen díjtétel része a Szerződéskötési vagy Szerződésmódosítási díjnak, így külön
felszámításra nem kerül

bevizsgálás

Hitelbiztosítói limit bírálati díj

hitelbiztosítási limit bírálati díj

Hitelbiztosító igénybevétele esetén a hitelbiztosítási limit kérelem és elbírálás díja.

biztosítói limit

VIBER utalás db

felszólító levél

250 Ft +ÁFA / számla
0,3% +ÁFA
0,3% +ÁFA
30.000 Ft +ÁFA/ utalás
belöldre: 500 Ft +ÁFA / levél
külföldre:
1500 Ft +ÁFA/levél

adatszolgáltatás

2.500Ft +ÁFA / alkalom

adatszolgáltatás

10.000Ft +ÁFA / alkalom
15.000 Ft +ÁFA / tranzakció
0,5%
min 100.000 Ft +ÁFA
max 1.000.000 Ft +ÁFA
50.000 Ft +ÁFA
25.000 Ft +ÁFA
50.000 Ft +ÁFA
20.000 Ft +ÁFA/vevő/év1

Azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén alkalmazandó akik, vagy amelyek 2014. március 15. napját követően váltak a CIB Bank ügyfelévé. Azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságok esetén akik, vagy amelyek 2014. március 15. napján már a CIB Bank ügyfelei voltak a 2014. március 15. előtt hatályban lévő Kondíciós lista szerinti díj alkalmazandó.

