HIRDETMÉNY
a gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló
Általános Kondíciós lista,
az Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére CIB
Bankszámla Plusz kondíciós lista,
az Általános Kondíciós lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek azon belül Nagyvállalati és strukturált
finanszírozási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek részére,
a Kondíciós lista Devizakülföldi Társas Vállalkozások részére kondíciós lista,
2022. január 1. napjától hatályba lépő módosításáról.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti kedves Üzletfeleit,
hogy a jelen hirdetmény mellékletében hivatkozott Kondíciós Listák 2022. január 1. napjával az alábbiak
szerint módosulnak.
A Kondíciós Listák módosítására
az Általános Vállalati Üzletszabályzat (VÜSZ) hatálya alá tartozó Üzletfelek vonatkozásában a VÜSZ
20.2.15.,20.2.16., 20.2.17, 20.2.18. és 20.2.24 pontjai alapján kerül sor:
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 szolgáltató üzletszabályzatában 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”
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az Általános Lakossági Üzletszabályzat (LÜSZ) hatálya alá tartozó Üzletfelek vonatkozásában a
LÜSZ 20.1.4 pontja alapján kerül sor:
-

„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 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 mellékletéből tájékozódhatnak, amely a törlésre kerülő részeket áthúzással, a
módosításokat és/vagy kiegészítéseket aláhúzással, dőlt betűvel tartalmazza.
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
kedves Üzletfeleit, hogy az
1.

Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók
részére elnevezésű kondíciós lista alábbi pontjában hivatkozott rendelkezés a
következők szerint módosul 2022. január 1. napjától (a módosítással érintett pontok
lentebb nem hivatkozott rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban):
2.12. Kivonatok, igazolások, bizonylatok, telefax, ügykezelés

 Bankszámlakivonat papír alapon
Postai úton történő átadás esetén
Amennyiben a számlához CIB Üzleti Terminál kapcsolódik

Havonta5, 21 0 Ft

Amennyiben a számlához NEM kapcsolódik CIB Üzleti
Terminál

Naponta6, 21 0 Ft

2.13. CIB Mobilbank
 Számlafigyelő rendszer
Havi előfizetési díj - társas vállalkozások esetében

124 Ft / hó

SMS üzenetek a bankszámlán történt terhelésekről és
jóváírásokról - társas vállalkozások esetében

46 50 Ft / üzenet

 Kártyafigyelő rendszer
Havi előfizetési díj - társas vállalkozások esetében

díjmentes

SMS üzenetek a CIB bankkártyával végzett tranzakciókról társas vállalkozások esetében

22 26 Ft / üzenet

4.Hitel kondíciók
 Kényszerhitel kamat
Forintszámlák esetén

a mindenkori MNB alapkamat kétszerese

Devizaszámlák esetén

1 hetes LIBOR Risk Free Rate – RFR az
adott devizanemben (O/N) + évi 6%28

 Díjak, jutalékok késedelmi kamata
Forintszámlák esetén

a mindenkori MNB alapkamat kétszerese

Devizaszámlák esetén

1 hetes LIBOR Risk Free Rate – RFR az
adott devizanemben (O/N) + évi 6%28
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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.
28. Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül figyelembevételre.

Az Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók
részére szóló CIB Bankszámla Plusz 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):

2.

2.12.

Kivonatok, igazolások, bizonylatok, telefax, ügykezelés

 Bankszámlakivonat papír alapon
Postai úton történő átadás esetén
Amennyiben a számlához CIB Üzleti Terminál
kapcsolódik
Amennyiben a számlához NEM kapcsolódik CIB
Üzleti Terminál
Naponta

Havonta5, 0 Ft
2013.09.30 napja után kötött bankszámlaszerződések esetén
21 Ft

Naponta6, 0 Ft
2013.09.30 napja után kötött bankszámlaszerződések esetén
21 Ft

2013.09.30 napja előtt kötött bankszámlaszerződések esetén: 0 Ft
2013.09.30 napja után kötött bankszámlaszerződések esetén: 127 Ft
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

Havonta

2013.09.30 napja után kötött bankszámlaszerződések esetén, ha 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. március 31-ig érvényes.
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2013.09.30 napja előtt kötött bankszámlaszerződések esetén, ha az
Elektronikus banki szolgáltatással rendelkező Üzletfél 2022. január 1 után kér
papír kivonatot: 0 Ft
5A kivonatok naponta készülnek és elektronikusan elérhetőek, postázásra havonta egyszer kerülnek.
6Amennyiben 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.

2.13. CIB Mobilbank
 Számlafigyelő rendszer
Havi előfizetési díj - társas vállalkozások esetében

124 Ft / hó

SMS üzenetek a bankszámlán történt terhelésekről és
jóváírásokról - társas vállalkozások esetében

46 50 Ft / üzenet

 Kártyafigyelő rendszer
Havi előfizetési díj - társas vállalkozások esetében

díjmentes

SMS üzenetek a CIB bankkártyával végzett tranzakciókról társas vállalkozások esetében

22 26 Ft / üzenet *

4.Hitel kondíciók
 Kényszerhitel kamat
Forintszámlák esetén

a mindenkori MNB alapkamat kétszerese

Devizaszámlák esetén

1 hetes LIBOR Risk Free Rate – RFR az
adott devizanemben (O/N)+ évi 6%28

 Díjak, jutalékok késedelmi kamata
Forintszámlák esetén

a mindenkori MNB alapkamat kétszerese

Devizaszámlák esetén

1 hetes LIBOR Risk Free Rate – RFR az
adott devizanemben (O/N)+ évi 6%28
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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.
28.Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül figyelembevételre.

Általános Kondíciós lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek azon belül Nagyvállalati és
strukturált finanszírozási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek részére szóló CIB
Bankszámla Plusz 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):

3.

2.12.

Kivonatok, igazolások, bizonylatok, telefax, ügykezelés

 Bankszámlakivonat papír alapon
Postai úton történő átadás esetén
Amennyiben a számlához CIB Üzleti Terminál
kapcsolódik
Amennyiben a számlához NEM kapcsolódik CIB
Üzleti Terminál
Naponta

Havonta5, 0 Ft
2013.09.30 napja után kötött bankszámlaszerződések esetén
21 Ft

Naponta6 0 Ft
2013.09.30 napja után kötött bankszámlaszerződések esetén
21 Ft

2013.09.30 napja előtt kötött bankszámlaszerződések esetén: 0 Ft
2013.09.30 napja után kötött bankszámlaszerződések esetén: 127 Ft
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

Havonta

2013.09.30 napja után kötött bankszámlaszerződések esetén, ha 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. március 31-ig érvényes.
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2013.09.30 napja előtt kötött bankszámlaszerződések esetén, ha az
Elektronikus banki szolgáltatással rendelkező Üzletfél 2022. január 1 után kér
papír kivonatot: 0 Ft
5A kivonatok naponta készülnek és elektronikusan elérhetőek, postázásra havonta egyszer kerülnek.
6Amennyiben 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.

2.13.

CIB Mobilbank

 Számlafigyelő rendszer
Havi előfizetési díj - társas vállalkozások esetében

124 Ft / hó

SMS üzenetek a bankszámlán történt terhelésekről és
jóváírásokról - társas vállalkozások esetében

46 50 Ft / üzenet

 Kártyafigyelő rendszer
Havi előfizetési díj - társas vállalkozások esetében

díjmentes

SMS üzenetek a CIB bankkártyával végzett tranzakciókról társas vállalkozások esetében

26 30 Ft / üzenet *

4.Hitel Kondíciók
 Kényszerhitel kamat
Forintszámlák esetén

a mindenkori MNB alapkamat
kétszerese

Devizaszámlák esetén

1 hetes LIBOR Risk Free Rate – RFR
az adott devizanemben (O/N)+ évi
6%28

 Díjak, jutalékok késedelmi kamata
Forintszámlák esetén

a mindenkori MNB alapkamat
kétszerese

Devizaszámlák esetén

1 hetes LIBOR Risk Free Rate – RFR
az adott devizanemben (O/N) + évi
6%28
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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.
28.Azon devizanemek kapcsán, amelyek esetén nem érhető el RFR, az RFR értéke helyett 0% kerül figyelembevételre.

Devizakülföldi Társas Vállalkozások kondíciós listát igénybe vevő ügyfelek részére szóló
CIB Bankszámla Plusz 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):

4.

1.9.

KIVONATOK, IGAZOLÁSOK, DHL DÍJ

 Bankszámlakivonat papír alapon
Bankszámlakivonatot papír alapon, egy példányban a Bank díjmentesen biztosít Üzletfelei részére a Bank
Általános Üzletszabályzata szerint, amennyiben az Üzletfél és a Bank közötti megállapodás nem postai úton
történő átadást tartalmaz, a Bank az érintett bankszámlakivonatokatokat legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg
biztosítja díjmentesen.
Postai úton történő átadás esetén
Amennyiben a számlához CIB Üzleti Terminál kapcsolódik
Amennyiben a számlához NEM kapcsolódik CIB Üzleti
Terminál
Naponta

Havonta

Havontai, 0 Ft
2013.09.30 napja után kötött
bankszámlaszerződések esetén 21 Ft

Napontaii, 0 Ft
2013.09.30 napja után kötött
bankszámlaszerződések esetén 21 Ft

2013.09.30 napja előtt kötött bankszámlaszerződések esetén: 0 Ft
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
2013.09.30 napja előtt kötött bankszámlaszerződések esetén, ha az
Elektronikus banki szolgáltatással rendelkező Üzletfél 2022. január 1 után kér
papír kivonatot: 0 Ft
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iA kivonatok naponta készülnek és elektronikusan elérhetőek, postázásra havonta egyszer kerülnek.
iiAmennyiben 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.

6.CIB MOBILBANK
 Számlafigyelő Rendszer
SMS üzenetek a bankszámlán történt terhelésekről és
jóváírásokról

56 60 Ft/üzenet
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