HIRDETMÉNY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kondíciós lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és Egyéni ügyvédek részére (CIB
Bázis, CIB Partner, CIB Mikro Üzleti Számla)
Kondíciós Lista Egyéni Ügyvédek részére (CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla)
A CIB csoport Stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére Kondíciós Lista
CIB Non-Profit Classic számlavezetési csomag Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek
részére
CIB Egyéni vállalkozói Kártyafedezeti alszámla Kondíciós Lista Egyéni vállalkozók és Egyéni ügyvédek
részére
Kondíciós lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és Egyéni ügyvédek részére (CIB
Bázis Plusz, CIB Partner Plusz, CIB Mikro Üzleti Számla Plusz)
CIB Non-Profit Classic PLUSZ számlavezetési csomag Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb
szervezetek részére
Kondíciós Lista CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla Plusz Egyéni Ügyvédek részére
CIB Egyéni vállalkozói Kártyafedezeti alszámla PLUSZ Kondíciós Lista Egyéni vállalkozók és Egyéni
ügyvédek részére
Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és
Egyéni ügyvédek részére (CIB Partner Start, CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum, CIB Partner
Könyvelői vállalkozói Számlacsomagokhoz)
megnevezésű kondíciós listák, valamint

•

az Általános Vállalati Üzletszabályzat,

•

fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat

2022. JANUÁR 1. napjától
hatályba lépő módosításáról.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy
a fent felsorolt Kondíciós Listák, illetve Üzletszabályzatok 2022. január 1. napjával a Bank által egyoldalúan
módosításra kerülnek.
Társas vállalkozások és egyéb szervezetek esetében, akik az Általános Vállalati Üzletszabályzat hatálya alá
tartoznak, a kondíciós listák módosítására az alábbiak alapján kerül sor
•

az SMS üzenetek díjának változása kapcsán: A Bank Általános Vállalati Üzletszabályzata
20.2.16. alpontja alapján:„az adott Szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a
Bank által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a
szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában
és hirdetményében bekövetkező módosítás”;

•

a referencia kamat változása kapcsán: „A Bank Általános Vállalati Üzletszabályzata
20.2.18. alpontja alapján: bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat,
jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása
vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai
Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy
várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása”;
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•

a bankszámla-kivonat postai úton történő átadására vonatkozó díj változása kapcsán: „A
Bank Általános Vállalati Üzletszabályzata alábbi alpontjai alapján:

20.2.15. „a Bank működési költségeinek – a Bank érdekkörén kívül álló okból keletkező
– növekedése (különösen, de nem kizárólagosan a Bank értékesítési pontjai és
irodahelyiségei bérleti díja és fenntartási, működési költségei, az egyes termékek és
szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek – ideértve a
Magyar Államot is- számára megfizetett jutalék, költség-, illetékfizetési kötelezettség
keletkezése, annak fajlagos emelkedése, stb.);”
20.2.16.
az adott Szolgáltatás nyújtásához közvetlenül
kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjának
emelkedése, a szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint az adott
szolgáltatóüzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás;
20.2.17. postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának növekedése, a
postai és távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező
módosítás;
20.2.18. „bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki,
felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása vagy
ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió
jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy
várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása;”
20.2.24. „a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása”
Egyéni vállalkozok és Őstermelők esetében, akik a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános
Lakossági Üzletszabályzat hatálya alá tartoznak, a kondíciós listák módosításra az alábbiak alapján kerül sor:
•

az SMS üzenetek díjának változása kapcsán: A Bank Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4.
fejezet alábbi alpontja alapján: „az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által
más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjának változása, a szolgáltató általi új díjtétel
bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező
módosítás”,

•

a referencia kamat változása kapcsán: A Bank Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. fejezet
alábbi alpontja alapján: „bármely, a Bank működésére, jogviszonyaira kiható jogszabály, közigazgatási
szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés
hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása,
továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó,
vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása”;

•

a bankszámla-kivonat postai úton történő átadására vonatkozó díj változása kapcsán A Bank Általános
Lakossági Üzletszabályzata 20.1.4. fejezet alábbi alpontjai alapján: „
-

„bármely, a Bank működésére, jogviszonyaira kiható jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági
határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése,
változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai
Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy
várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása”
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- „a Bank működési költségeinek - a Bank érdekkörén kívül álló okból keletkező - növekedése (különösen,
de nem kizárólagosan a Bank értékesítési pontjai és irodahelyiségei bérleti díja és fenntartási, működési
költségei, az egyes termékek és szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek –
ideértve a Magyar Államot is - számára megfizetett jutalék költség-, illetékfizetési kötelezettség
keletkezése, annak fajlagos emelkedése, stb.)”
- az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató
számára megfizetett költségelemek díjának változása, a szolgáltató általi új díjtétel
bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében
bekövetkező módosítás,
- postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának változása, a postai és
távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás ,
-„a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása”
Amennyiben a módosítás(oka)t nem fogadja/fogadják el, úgy a hatálybalépés(ük) előtti napig Önnek/Önöknek
lehetősége/lehetőségük van a keretszerződést személyesen bankfiókunkban vagy írásban, azonnali hatállyal,
díjmentesen felmondani, ellenkező esetben a Bank a módosítást Ön/Önök által elfogadottnak tekinti.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban. A módosítás
részleteiről a jelen hirdetmény mellékleteként csatolt Kondíciós Listákból tájékozódhatnak, amely kivonatokban
a törlésre kerülő részek áthúzással, a módosítások és/vagy kiegészítések dőlt betűvel, szürke háttérszínnel
kiemelve kerültek jelölésre.

Kifüggesztés (közzététel) napja: 2021. október 29.
CIB Bank Zrt.
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Melléklet:
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt
Üzletfeleit, hogy az
1. Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és Egyéni ügyvédek részére (CIB Bázis, CIB
Partner, CIB Mikro Üzleti Számla) elnevezésű kondíciós lista alábbi pontjaiban hivatkozott
rendelkezései a következők szerint módosulnak 2022. január 1. napjától (a módosítással érintett
pontok lentebb nem hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban):
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, CIB Bank Online)
59 Ft/ hó/ felhasználó
59 Ft/ hó/ felhasználó
Biztonsági SMS
díjmentes
63
Ft/
hó/
felhasználó
63
Ft/ hó/ felhasználó
üzenetek havi díja

CIB MOBILBANK
Számlafigyelő rendszer
SMS üzenetek a bankszámlán történt
terhelésekről és jóváírásokról - egyéni
vállalkozások esetében
Kártyafigyelő rendszer
SMS üzenetek a CIB bankkártyával
végzett tranzakciókról - egyéni
vállalkozások esetében

LÁTRA SZÓLÓ KAMATOK
Heti LIBOR
Kényszerhitel
Risk Free Rate – RFR
kamata
az adott devizanemben
devizaszámlán
(O/N) + 6%13

21 Ft/ üzenet
25 Ft/ üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft /üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft/ üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft/ üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft/ üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft/ üzenet

Heti LIBOR
Risk Free Rate – RFR az
adott devizanemben
(O/N) + 6%13

Heti LIBOR
Risk Free Rate – RFR az
adott devizanemben
(O/N) + 6%13

Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül
figyelembe vételre.
13

2.

Egyéni Ügyvédek részére (CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla) elnevezésű kondíciós lista alábbi
pontjaiban hivatkozott rendelkezései a következők szerint módosulnak 2022. január 1. napjától (a
módosítással érintett pontok lentebb nem hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal
maradnak hatályban):
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, CIB Bank Online)
59 Ft/ hó/ felhasználó
Biztonsági SMS üzenetek havi díja
63 Ft / hó / felhasználó
CIB MOBILBANK
Számlafigyelő rendszer
SMS üzenetek a bankszámlán történt terhelésekről és
jóváírásokról

21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet

Kártyafigyelő rendszer

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ:
17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma:
957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

SMS üzenetek a CIB bankkártyával végzett tranzakciókról

21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet

LÁTRA SZÓLÓ KAMATOK
heti LIBOR Risk Free Rate –
RFR az adott devizanemben
Kényszerhitel kamata devizaszámlán
(O/N) + 6%10
10
Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül
figyelembe vételre.
3. A CIB csoport Stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére elnevezésű kondíciós lista alábbi
pontjaiban hivatkozott rendelkezései a következők szerint módosulnak 2022. január 1. napjától (a
módosítással érintett pontok lentebb nem hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal
maradnak hatályban):
LÁTRA SZÓLÓ KAMATOK
heti LIBOR Risk Free Rate – RFR az adott
devizanemben (O/N) + 6%12
12
Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül
figyelembe vételre.

Kényszerhitel kamata devizaszámlán

4. CIB Non-Profit Classic számlavezetési csomag Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek
részére elnevezésű kondíciós lista alábbi pontjaiban hivatkozott rendelkezései a következők szerint
módosulnak 2022. január 1. napjától (a módosítással érintett pontok lentebb nem hivatkozott
rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban):
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, CIB Bank Online)
59 Ft/ hó/ felhasználó
Biztonsági SMS üzenetek havi díja
63 Ft / hó / felhasználó

5. CIB Egyéni vállalkozói Kártyafedezeti alszámla Kondíciós Lista Egyéni vállalkozók és Egyéni
ügyvédek részére alábbi pontjaiban hivatkozott rendelkezései a következők szerint módosulnak
2022. január 1. napjától (a módosítással érintett pontok lentebb nem hivatkozott rendelkezései
változatlan tartalommal maradnak hatályban):
LÁTRA SZÓLÓ KAMATOK
Heti LIBOR Risk Free Rate – RFR az
Kényszerhitel kamata devizaszámlán
adott devizanemben (O/N) + 6%2
2
Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül
figyelembe vételre.
6. Kondíciós lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és Egyéni ügyvédek részére
(CIB Bázis Plusz, CIB Partner Plusz, CIB Mikro Üzleti Számla Plusz) alábbi pontjaiban hivatkozott
rendelkezései a következők szerint módosulnak 2022. január 1. napjától (a módosítással érintett
pontok lentebb nem hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban):
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, CIB Bank Online)
Biztonsági SMS
üzenetek havi díja

59 Ft/ hó/ felhasználó
63 Ft / hó / felhasználó

díjmentes

59 Ft/ hó/ felhasználó
63 Ft / hó / felhasználó
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CIB MOBILBANK
Számlafigyelő rendszer
SMS üzenetek a bankszámlán
történt terhelésekről és
jóváírásokról - egyéni
vállalkozások esetében
Kártyafigyelő rendszer
SMS üzenetek a CIB
bankkártyával végzett
tranzakciókról - egyéni
vállalkozások esetében
LÁTRA SZÓLÓ KAMATOK
heti LIBOR Risk Free
Kényszerhitel
Rate – RFR az adott
kamata
devizanemben (O/N) +
devizaszámlán 6%15

21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet

21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet

heti LIBOR Risk Free
Rate – RFR az adott
devizanemben (O/N) +
6%15

heti LIBOR Risk Free Rate
– RFR az adott
devizanemben (O/N) +
6%15

Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül
figyelembe vételre.
15

7. CIB Non-Profit Classic PLUSZ számlavezetési csomag Kondíciós Lista Gazdálkodó és Egyéb
szervezetek részére elnevezésű kondíciós listák alábbi pontjaiban hivatkozott rendelkezései a
következők szerint módosulnak 2022. január 1. napjától (a módosítással érintett pontok lentebb nem
hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban):
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, CIB Bank Online)
59 Ft/ hó/ felhasználó
Biztonsági SMS üzenetek havi díja
63 Ft / hó / felhasználó
8.

CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla Plusz Egyéni Ügyvédek részére elnevezésű kondíciós lista alábbi
pontjaiban hivatkozott rendelkezései a következők szerint módosulnak 2022. január 1. napjától (a
módosítással érintett pontok lentebb nem hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal
maradnak hatályban):
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, CIB Bank Online)
59 Ft/ hó/ felhasználó
Biztonsági SMS üzenetek havi díja
63 Ft / hó / felhasználó
CIB MOBILBANK
Számlafigyelő rendszer
SMS üzenetek a bankszámlán történt
terhelésekről és jóváírásokról
Kártyafigyelő rendszer
SMS üzenetek a CIB bankkártyával
végzett tranzakciókról

21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet
21 Ft/ üzenet
25 Ft / üzenet

LÁTRA SZÓLÓ KAMATOK
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Kényszerhitel kamata devizaszámlán

heti LIBOR Risk Free Rate – RFR az adott
devizanemben (O/N) + 6%11

Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül
figyelembe vételre.
11

9. CIB Egyéni vállalkozói Kártyafedezeti alszámla PLUSZ Kondíciós Lista Egyéni vállalkozók és Egyéni
ügyvédek részére elnevezésű kondíciós lista alábbi pontjaiban hivatkozott rendelkezései a
következők szerint módosulnak 2022. január 1. napjától (a módosítással érintett pontok lentebb nem
hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban):
LÁTRA SZÓLÓ KAMATOK
Kényszerhitel kamata devizaszámlán

Heti LIBOR Risk Free Rate – RFR az adott
devizanemben (O/N) + 6 %2

Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül
figyelembe vételre.
2

10. Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, Egyéni vállalkozók és
Egyéni ügyvédek részére (CIB Partner Start, CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum, CIB Partner
Könyvelői vállalkozói Számlacsomagokhoz) elnevezésű kondíciós lista alábbi pontjaiban
hivatkozott rendelkezései a következők szerint módosulnak 2022. január 1. napjától (a módosítással
érintett pontok lentebb nem hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal maradnak
hatályban):

CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, CIB Bank Online)
109 Ft/ üzenet
113 Ft / üzenet

Biztonsági SMS üzenetek a belépésekről, letiltásokról

1.1. Kivonatok, igazolások, bizonylatok, telefax, ügykezelés
 Bankszámla-kivonat papír alapon
Postai úton történő átadás esetén
•

Havonta
•

•
Naponta

Amennyiben a Bank és az Üzletfél a
Keretszerződésben havi kivonatküldésben
állapodott
meg.
(A
kivonatok
a
Keretszerződésben
rögzítettek
alapján
naponta vagy havonta készülnek, postázásra
havonta egyszer kerülnek.): 0 Ft
Az Elektronikus banki szolgáltatással
rendelkező Üzletfél 2022. január 1. után kér
papír kivonatot: 127 Ft. Akció: 2022. január 1.
napjától 0 Ft / kivonat. Az akció 2022. június
30-ig érvényes.
Amennyiben a Bank és az Üzletfél a
Keretszerződésben napi kivonatküldésben
állapodott meg 127 Ft.

Amennyiben a számlához CIB Üzleti Terminál kapcsolódik

Havonta4, 20 Ft

Amennyiben a számlához NEM kapcsolódik CIB Üzleti Terminál

Naponta5, 20 Ft

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ:
17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma:
957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

CIB Mobilbank
Számlafigyelő rendszer
SMS üzenetek a bankszámlán történt terhelésekről és
jóváírásokról - társas vállalkozások esetében

45 Ft/ üzenet
49 Ft / üzenet

Kártyafigyelő rendszer
SMS üzenetek a CIB bankkártyával végzett tranzakciókról társas vállalkozások esetében

21 Ft/ üzenet
25,71 Ft / üzenet *

 Kényszerhitel kamat
Devizaszámlák esetén

1 hetes LIBOR Risk Free Rate –
RFR az adott devizanemben (O/N)
+ évi 6%25

 Díjak, jutalékok késedelmi kamata
Devizaszámlák esetén

1 hetes LIBOR Risk Free Rate –
RFR az adott devizanemben (O/N)
+ évi 6%25

CIB PRIME RATE
 A Bank a CIB Prime Rate-et a következő számítási mód alapján határozza meg:
HUF

BUBOR (1 hónap) + 5,00%

EUR

EURIBOR (1 hónap) + 7,90%

CHF

LIBOR SARON Compund Rate (1
hónap) + 8,20%

USD

LIBOR Term SOFR Rate (1 hónap) +
8,70%

 A CIB Prime Rate felülvizsgálata minden naptári hónap első munkanapján történik az előző naptári hónap
BUBOR/EURIBOR/LIBOR RFR adatainak számtani átlaga alapján. Azonnali felülvizsgálatra kerül sor az
aktuális BUBOR/EURIBOR/ LIBOR RFR érték alapján, amennyiben az aktuális EURIBOR/ LIBOR RFR
bármilyen irányú változása az utolsó felülvizsgálatkor alkalmazott EURIBOR/ LIBOR RFR átlaghoz képest
meghaladja a 25 bázispontot, illetve ugyanez a változás BUBOR esetében az 50 bázispontot. A számolt
CIB Prime Rate értékeket a Bank miden esetben első tizedes jegyre kerekíti.
4

A kivonatok naponta készülnek és elektronikusan elérhetőek, postázásra havonta egyszer kerülnek.

Amennyiben az adott napon tranzakció történik a számlán. A bankszámlakivonat gyakoriságát az aktuális
pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelő gyakorisággal küldi a bank, ettől kétoldalú megállapodásban
rögzítettek szerint lehet eltérni..
5

Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett
0% kerül figyelembe vételre.
25

11. Általános Lakossági Üzletszabályzat fogyasztók és egyéni vállalkozók részére elnevezésű
dokumentum, illetve az Általános Vállalati Üzletszabályzat 2022. január 1. napjától az alábbi fogalom
meghatározásokkal egészül ki:
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€STR (Euro Short Term Rate) az Európai Központi Bank, mint adminisztrátor (illetve e
tevékenységben a helyébe lépő jogalany) által kezelt és a honlapján publikált egynapos futamidejű
kamatláb.
ISDA fallback rate (Adjusted Reference Rate vagy ARR) az ISDA (International Swaps and

Derivatives Association) által az ISDA 2020 IBOR fallbacks protocol alapján a Bloomberg (illetve e
tevékenységben a jogutódja) által kiszámított és közzétett helyettesítő kamatláb módosítva a spread
értékkel valamely az említett protocolban szereplő piaci kamatláb számításának megszűnése
esetére.
Kockázatmentes Kamatláb (Risk Free Rate vagy RFR) a referenciamutató reform keretében
létrehozott egynapos futamidejű, valós tranzakciókon alapuló alternatív kamatlábak egy-egy
devizanemben, különösen az €STR, a SOFR, a SONIA, a SARON és a TONA, valamint azok a
kamatlábak, amelyek az egynapos értékeken alapulnak. Az egynapos futamidejű kamatlábból
számított összetett kamatláb (különösen average rate, compound rate) alkalmazása esetén – a Bank
és az Üzletfél külön megállapodása hiányában – a kamatmegállapítás napjára a last reset módszerrel
megállapított értéket kell kamatlábként figyelembe venni.
Last reset (utolsó átárazódás) olyan kamatmegállapítási módszer, hogy a következő időszak
kamatlábát az adott kamatperiódussal azonos hosszúságú korábbi időszak megfigyelt összetett
(compounded vagy average) kamatlába alapján állapítják meg.
SARON (Swiss Average Rate Overnight) a SIX Swiss Exchange AG (vagy ebben a
tevékenységben a helyébe lépő jogalany) mint adminisztrátor által kezelt egynapos futamidejű
kamatláb, továbbá minden olyan kamatláb, amely az egynapos SARON értéken alapul (pl. SARON
compound rate) a mindenkor érvényes lejáratokra.
SOFR (Secured Overnight Financing Rate) a Federal Reserve Bank of New York (vagy ebben a
tevékenységben a helyébe lépő jogalany) mint adminisztrátor által kezelt egynapos futamidejű
kamatláb, továbbá minden olyan kamatláb, amely az egynapos SOFR értéken alapul (pl. SOFR
averages, term SOFR rate) a mindenkor érvényes lejáratokra.
SONIA (Sterling Overnight Index Average) a Bank of England (vagy ebben a tevékenységben a
helyébe lépő jogalany) mint adminisztrátor által kezelt egynapos futamidejű kamatláb, továbbá
minden olyan kamatláb, amely az egynapos SONIA értéken alapul (pl. compounded SONIA, term
SONIA reference rate) a mindenkor érvényes lejáratokra.
TONA (Tokyo Overnight Average Rate) a Bank of Japan (vagy ebben a tevékenységben a helyébe
lépő jogalany) mint adminisztrátor által kezelt egynapos futamidejű kamatláb, továbbá minden olyan
kamatláb, amely az egynapos TONA értéken alapul (pl. TONA averages) a mindenkor érvényes
lejáratokra.
Általános Lakossági Üzletszabályzat fogyasztók és egyéni vállalkozók részére elnevezésű
dokumentumban, illetve az Általános Vállalati Üzletszabályzatban meghatározott LIBOR fogalom
2022. január 1.napjától az alábbi fogalomra változik:
LIBOR (London Interbank Offered Rate): a főbb devizákra (USD, EURO, CHF, JPY, GBP) a
résztvevő referenciabankok által egymásnak jegyzett kamatlábak átlaga a mindenkor érvényes
lejáratokra.
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