HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKKÁRTYÁKRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
VÁLTOZÁSÁRÓL
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a fogyasztók részére szóló
Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzata az alábbiak szerint módosul 2017. július 17. napjától:
Tekintettel arra, hogy folyamatban van egy több alkalommal elhalasztott, utoljára 2017. március 3-án meghirdetett és 2017. június 19-től hatályos különös
üzletszabályzat módosítás, így jelen hirdetmény a jelenleg hatályos, a 2017. június 19-től hatályos és a 2017. július 17-től hatályos rendelkezéseket is
tartalmazza. Tájékoztatjuk T. Üzletfeleinket, hogy a jelen hirdetménnyel meghirdetett módosítások a 2017. június 19-től hatályos különös üzletszabályzatban
kerültek átvezetésre.
Jelenleg hatályos rendelkezés

2017. június 19-től hatályos rendelkezések

2017. július 17. napjától hatályos rendelkezések

1.4.1. A Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos és a
Rendelkező Személy a Főkártyát és
valamennyi Társkártyát érvényesíthetik
(aktiválhatják) TAK-kal CIB24-en, CIB
Internet
alapú
Elektronikus
Szolgáltatásokon keresztül a vonatkozó
Felhasználói
Kézikönyvben
szabályozottak szerint, valamint kérhetik
személyesen vagy meghatalmazott
útján
a
Bankfiókban.
A
nem
Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos kizárólag a saját
nevére szóló Bankkártyát érvényesítheti
(aktiválhatja)
személyesen
vagy
meghatalmazott útján a Bankfiókban.

1.4.1.Aktiválás

1.4.1.Aktiválás

A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti
Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos
köteles a Bankkártyát aktiválni.
Hitelkártya
esetében a Főkártyabirtokos, Betéti bankkártya
esetében Bankszámlatulajdonos és a Rendelkező
Személy a Főkártyát és valamennyi Társkártyát
érvényesíthetik (aktiválhatják) TAK-kal CIB24-en,
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokon
vagy CIB Bank mobilalkamazáson keresztül a
vonatkozó
Felhasználói
Kézikönyvben
szabályozottak szerint valamint az aktiválást
kérhetik személyesen vagy meghatalmazott útján a
Bankfiókban.
A
nem
Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos kizárólag a saját nevére szóló
Bankkártyát
érvényesítheti
(aktiválhatja)
személyesen vagy meghatalmazott útján a
Bankfiókban.

A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti
Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos köteles a
Bankkártyát
aktiválni.
Hitelkártya
esetében
a
Főkártyabirtokos,
Betéti
bankkártya
esetében
Bankszámlatulajdonos
és a Rendelkező Személy a
Főkártyát és valamennyi Társkártyát érvényesíthetik
(aktiválhatják) TAK-kal CIB24-en, CIB Internet alapú
Elektronikus
Szolgáltatásokon
vagy
CIB
Bank
mobilalkamazáson keresztül a vonatkozó Felhasználói
Kézikönyvben szabályozottak szerint valamint az aktiválást
kérhetik személyesen vagy meghatalmazott útján a
Bankfiókban.
A
nem
Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos kizárólag a saját nevére szóló
Bankkártyát érvényesítheti (aktiválhatja) személyesen vagy
meghatalmazott útján a Bankfiókban.

1.12.3.Pótás

során

kibocsátott

1.12.3. Pótás során kibocsátott Bankkártya, PIN kód

Érintéssel történő fizetésre alkalmas bankkártya érintéssel
történő fizetésre az aktiválás és az első hagyományos, chip
leolvasásával és PIN kóddal jóváhagyott tranzakció után
használható.
1.12.3. Pótlás során kibocsátott Bankkártya, PIN kód

Jelenleg hatályos rendelkezés

Bankkártya, PIN kód
1.12.3.1.A Bank a fenti pótlások esetén
új Bankkártyát és PIN kódot bocsát ki.
1.12.3.2.A Betéti Bankkártya esetében
az eredeti Bankkártya lejáratának
hónapjától
számított
2
évig,
Internetkártya esetében 3 évig érvényes
lejárattal bocsátja ki a Bank új
Bankkártyát.
1.12.3.3.A Hitelkártya esetében az
eredeti Bankkártya lejáratáig érvényes
lejárattal bocsátja ki a Bank az új
Bankkártyát. Ha az eredeti Bankkártya
lejáratáig a pótlás időpontjától számítva
2 hónap, illetve ennél kevesebb idő van
hátra, akkor a Bank új lejárati időponttal
bocsátja ki az új Bankkártyát.

2017. június 19-től hatályos rendelkezések

2017. július 17. napjától hatályos rendelkezések

1.12.1.A Bank a fenti pótlások esetén új Bankkártyát
és PIN kódot bocsát ki.

1.12.3.1.
A Bank a fenti pótlások
Bankkártyát és PIN kódot bocsát ki.

1.12.2. A Betéti Bankkártya esetében az eredeti
Bankkártya lejáratának hónapjától számított
2 évig, Internetkártya esetében 3 évig
érvényes lejárattal bocsátja ki a Bank új
Bankkártyát.
1.12.3. A
Hitelkártya
esetében
az
eredeti
Bankkártya lejáratáig érvényes lejárattal
bocsátja ki a Bank az új Bankkártyát. Ha az
eredeti
Bankkártya lejáratáig a pótlás
időpontjától számítva 2 hónap, illetve ennél
kevesebb idő van hátra, akkor a Bank új
lejárati időponttal bocsátja
ki az új
Bankkártyát.

esetén

új

1.12.3.2.
A Betéti Bankkártya esetében az alábbi
lejárattal bocsátja ki a Bank az új Bankkártyát:

1.12.3.2.1. Ha naptári évet nézve a pótlás iránti
kérelem
a
pótolni
kért
Betéti
Bankkártya lejárati hónapja előtti
hónap valamelyikében érkezik a
Bankhoz
(kivéve
a
1.12.3.2.41.12.3.2.6. pontokban meghatározott
azon eseteket, amikor a kérelem a
Betéti Bankkártya lejaratát megelőző
60 napon belül érkezik a Bankhoz), az
új Bankkártya lejáratának éve, úgy
kerül meghatározásra, hogy a pótlási
kérelem évéhez hozzáadásra kerül 2
év, Internetkártya esetében 3 év, az új
Bankkártya lejáratának hónapja pedig
megegyezik a pótolni kért Betéti
Bankkártya lejárati hónapjával, azaz a
lejárati hónap nem változik.

1.12.3.2.2. Ha naptári évet nézve a pótlás iránti
kérelem
a
pótolni
kért
Betéti
Bankkártya lejárati hónapja utáni
hónap valamelyikében érkezik a
Bankhoz, az új Bankkártya lejáratának
éve úgy kerül meghatározásra, hogy a
pótlási kérelem évéhez hozzáadásra
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kerül 3 év, Internetkártya esetében 4
év, az új Bankkártya lejáratának
hónapja pedig megegyezik a pótolni
kért
Betéti
Bankkártya
lejárati
hónapjával, azaz a lejárati hónap nem
változik.

1.12.3.2.3. Ha naptári évet nézve a pótlás iránti
kérelem
a
pótolni
kért
Betéti
Bankkártya
lejárati
hónapjának
megfelelő
hónapban
érkezik
a
Bankhoz az új Bankkártya lejáratának
éve, úgy kerül meghatározásra, hogy a
pótlási kérelem évéhez hozzáadásra
kerül 3 év, Internetkártya esetében 4
év, az új Bankkártya lejáratának
hónapja pedig megegyezik a pótolni
kért
Betéti
Bankkártya
lejárati
hónapjával.

1.12.3.2.4. Ha a pótlási igény a Betéti Bankkártya
lejárata előtti hónapban érkezik a
Bankhoz és a Betéti Bankkártya a
pótlás bejelentésekor tiltott vagy nem
aktív, az új Betéti Bankkártya
lejáratának
éve,
úgy
kerül
meghatározásra, hogy a pótlási
kérelem évéhez hozzáadásara kerül 2
év, Internetkártya esetében 3 év, az új
Bankkártya lejáratának hónapja pedig
megegyezik
pótlási
kérelem
hónapjával, azaz a lejárat hónapja
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módosul.

1.12.3.2.5. Ha a pótlási igény a Betéti Bankkártya
lejáratának hónapjában érkezik a
Bankhoz és a Betéti Bankkártya pótlás
bejelentésekor tiltott vagy nem aktív,
az új Bankkártya lejáratának éve, úgy
kerül meghatározásra, hogy a pótlási
kérelem évéhez hozzáadásara kerül 3
év, Internetkártya esetében 4 év, az új
Bankkártya lejáratának hónapja pedig
megegyezik a pótolni kért Betéti
Bankkártya lejárati hónapjával.

1.12.3.2.6. Ha a pótlási igény a Betéti Bankkártya
lejárata előtti 60 napon belül érkezik a
Bankhoz és a Betéti Bankkártya pótlás
bejelentésekor aktív, mivel a Betéti
bankkártya már megújítás alatt van,
így az új Bankkártya lejáratának éve a
pótolni kért Betéti
Bankkártya
lejáratától
számított
3
év,
Internetkártya esetében 4 év.
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4.
Betéti
szabályai

Bankkártya

különös

4.1.4.CIB Internetkártya
A CIB Internetkártya kizárólag interneten
keresztül
történő
vásárlásra
használható. A CIB Internetkártya
aláírósáv és mágnescsík nélkül kerül
kibocsátásra, a 2013. december 1. előtt
igényelt CIB Internet kártya esetében a
kártyabirtokos nevének feltüntetése
nélkül, a 2013. december 1-től igényelt
CIB Internet kártya esetében a
kártyabirtokos nevének feltüntetésével,
valamint nem tartozik hozzá Bankkártya
PIN kód.
CIB Internetkártya csak Főkártya
formájában
igényelhető.
CIB
Internetkártya igénylésének feltétele a
Kártyafedezeti Számla, CIB Mobilbank
„Kártyafigyelő rendszer” és CIB Internet
Bank Szolgáltatás igénybevétele.

Nem volt ilyen rendelkezés.
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4. Betéti Bankkártya különös szabályai

4. Betéti Bankkártya különös szabályai

4.1.4.CIB Internetkártya
A CIB Internetkártya kizárólag interneten keresztül
történő vásárlásra használható. A CIB Internetkártya
aláírósáv és mágnescsík nélkül kerül kibocsátásra,
a 2013. december 1. előtt igényelt CIB Internet
kártya esetében a
kártyabirtokos nevének
feltüntetése nélkül, a 2013. december 1-től igényelt
CIB Internet kártya esetében a kártyabirtokos
nevének feltüntetésével, valamint nem tartozik
hozzá Bankkártya PIN kód.

4.1.4. CIB Internetkártya
A CIB Internetkártya kizárólag interneten keresztül történő
vásárlásra használható. A CIB Internetkártya aláírósáv és
mágnescsík nélkül kerül kibocsátásra, a 2013. december 1.
előtt igényelt CIB Internet kártya esetében a kártyabirtokos
nevének feltüntetése nélkül, a 2013. december 1-től
igényelt CIB Internet kártya esetében a kártyabirtokos
nevének feltüntetésével, valamint nem tartozik hozzá
Bankkártya PIN kód.

CIB Internetkártya igénylésének feltétele a
Kártyafedezeti
Számla,
CIB
Mobilbank
„Kártyafigyelő rendszer” és CIB Internet Bank
Szolgáltatás igénybevétele.

CIB Internetkártya igénylésének feltétele a Kártyafedezeti
Számla, és a CIB Elektronikus Szolgáltatás igénybevétele.

4.1.5. Betéti Bankkártya esetében a Kártyabirtokos
javára szóló Bankkártya szerződés elhunytának
tényét igazoló okiratnak a Bankhoz történő
eljuttatását követő 5. banki napon – külön értesítés
vagy más jogcselekmény nélkül – automatikusan
megszűnik a Betéti Bankkártya. Amennyiben az
elhunyt
Főkártyabirtokos
az
egyedüli
számlatulajdonos, a kártya mögötti számla
automatikusan megszűnik, az xy üzletszabályzatban

4.1.5. Betéti Bankkártya esetében a Kártyabirtokos javára
szóló Bankkártya szerződés elhunytának tényét igazoló
okiratnak a Bankhoz történő eljuttatását követő 5. banki
napon – külön értesítés vagy más jogcselekmény nélkül –
automatikusan
megszűnik
a
Betéti
Bankkártya.
Amennyiben az elhunyt Főkártyabirtokos az egyedüli
számlatulajdonos, a kártya mögötti számla automatikusan
megszűnik, az Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre
vonatkozó Különös Üzletszabályzatában leszabályozottak
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leszabályozottak alapján. Amennyiben a számla
közös tulajdonú, a Számlatulajdonos rendelkezhet
arról hogy a kártyáját, valamint a számlát
megkívánja-e szüntetni

alapján. Amennyiben a számla közös tulajdonú, a
Számlatulajdonos rendelkezhet arról, hogy a kártyáját,
valamint a számlát megkívánja-e szüntetni.

5.

5. A BETÉTI BANKKÁRTYÁKNAK AZ ÉRINTÉSSEL
TÖRTÉNŐ
FIZETÉSRE
ALKALMAS
BANKKÁRTYÁRA
VONATKOZÓ
EGYOLDALÚ
MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSRENDJE

A
BETÉTI
BANKKÁRTYÁKNAK
AZ
ÉRINTÉSSEL
TÖRTÉNŐ
FIZETÉSRE
ALKALMAS BANKKÁRTYÁRA VONATKOZÓ
EGYOLDALÚ
MÓDOSÍTÁS
ELJÁRÁSRENDJE

5.1. Általános rendelkezés
5.1. Általános rendelkezés
A Bank a 2017. márciustól az aktív Betéti
Bankkártyákat egy új szolgáltatással az
érintéssel történő fizetés szolgáltatással
módosítja,
biztosítva
ezzel,
hogy
a
Kártyabirtokosok a fizetés során az érintéssel
történő fizetésre vonatkozó szabályok alapján
hagyják jóvá a Bankkártya Tranzakciókat.
Jelen bekezdés értelmében aktív Betéti
Bankkártyának az a Betéti Bankkártya
minősül, mely 2017. márciustól a Bankkártya
lejáratában
meghatározott
hónapnak
megfelelő hónapot megelőző hónap 1. napján
aktív. Az előbbiek azt jelenti, hogy a
Kártyabirtokosnak
2017.
márciustól
legkésőbb
a
Bankkártya
lejáratában
meghatározott hónapnak megfelelő hónapot
megelőző hónap 1. napján a nap végéig
aktiválni kell a Betéti Bankkártyát, hogy az
aktív Betéti Bankkártyának minősüljön és így
a Bankkártya az érintéssel történő fizetés
szolgáltatással módosításra kerüljön.

A Bank az aktív Betéti Bankkártyákat egy új szolgáltatással
az érintéssel történő fizetés szolgáltatással módosítja,
biztosítva ezzel, hogy a Kártyabirtokosok a fizetés során az
érintéssel történő fizetésre vonatkozó szabályok alapján
hagyják jóvá a Bankkártya Tranzakciókat.

Jelen bekezdés értelmében aktív Betéti Bankkártyának az
a Betéti Bankkártya minősül, mely 2017. júliustól a
Bankkártya lejáratában meghatározott hónapnak megfelelő
hónapot megelőző hónap 1. napján aktív. Az előbbiek azt
jelenti, hogy a Kártyabirtokosnak 2017. júliustól legkésőbb
a Bankkártya lejáratában meghatározott hónapnak
megfelelő hónapot megelőző hónap 1. napján a nap végéig
aktiválni kell a Betéti Bankkártyát, hogy az aktív Betéti
Bankkártyának minősüljön és így a Bankkártya az
érintéssel történő fizetési szolgáltatással módosításra
kerüljön.

A módosítás során külön szabályok vonatkoznak a 2017.
augusztustól (ideértve az 2017. augusztust) a 2018. júliusig
(ideértve a 2018. júliust) lejáró kártyák módosítására, mely
eljárást
a
továbbiakban
Automatikus
lejáratkori
módosításnak nevezzük és külön szabályok vonatkoznak a
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A Bank először a 2017. áprilisban lejáró
Betéti Bankkártyákat módosítja érintéssel
történő fizetésre alkalmas bankkártyákra.
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2018. szeptembertől (ideértve a 2018. szeptembert) a
2020. júliusig (ideértve a 2020. júliust) lejáró kártyák
módosítására, mely módosítást Előrehozott lejáratkori
módosításnak nevezzük.

Az Automatikus lejáratkori módosítás 2017. augusztustól és
2018. júliusig tart az alábbi ütemezés szerint. Az
Automatikus lejáratkori módosítás során a Bank a lejáró
Bankkártyák helyett a Bankkártyák lejáratakor új
Bankkártyaként Érintéssel történő fizetésre alkalmas
Bankkártyát juttat el a Főkártyabirtokos részére. Az
előbbiek alapján az 1.8.3. ponthoz képest a változás, hogy
a Bankkártya lejáratát megelőzően a lejárati hónap 25.
napjáig a Bank a Szerződésben meghatározott átadási
módnak megfelelően automatikusan az új Érintéssel
történő fizetésre alkalmas Bankkártyát juttatja el a
Főkártyabirtokos részére.

Előrehozott lejáratkori módosítás 2017. szeptembertől
2018. júliusig tart az alábbi ütemezés szerint. Előrehozott
lejáratkori módosítás során a Bank 2018. szeptembertől
(ideértve a 2018. szeptembert) a 2020. júliusig (ideértve a
2020. júliust) lejáró Bankkártyák lejáratában meghatározott
hónapban Érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát
juttat el a Főkártyabirtokos részére. Az előbbiek alapján az
1.8.3. ponthoz képest a változás, hogy annak ellenére,
hogy a Bankkártya nem jár le a Bank 2017. szeptembertől
2018. júliusig a Bankkártya lejáratában meghatározott
hónapnak megfelelő hónap 25. napjáig a Szerződésben
meghatározott
átadási
módnak
megfelelően
a
Főkártyabirtokos részére eljuttatja az új Érintéssel történő
fizetésre alkalmas Bankkártyát.

5.3. A módosítás hatályba lépése
5.3. A módosítás hatályba lépése
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5.3.1.A Bank általi egyoldalú módosítás a módosítás
során kibocsátott Betéti Bankkártya
aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra
kerülő Betéti Bankkártyán jelölt lejáratakor
lép hatályba.

5.3.1.Az Automatikus lejáratkori Bank általi egyoldalú
módosítás a módosítás során kibocsátott Betéti Bankkártya
aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra kerülő Betéti
Bankkártyán jelölt lejáratakor lép hatályba.

5.3.2 A módosításra kerülő Betéti Bankkártyák
érvényessége megszűnik az aktiválással.
5.3.3.

Ha a hatályba lépés napjáig nem történik
meg az aktiválás a Bank a hatályba lépés
napján a bankkártyát mint plasztikot olyan
státuszba helyezi, hogy az megszűntnek
minősül. A megszűntetéstől a Betéti
Bankkártya a Kártyabirtokos által nem
használható,
azonban
a
Bankkártya
Szerződés hatályát nem érinti.

5.4. A Bank kötelezettségeire vonatkozó
rendelkezések

5.3.2. Az Előrehozott lejáratkori Bank általi egyoldalú
módosítás a módosítás során kibocsátott Betéti Bankkártya
aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra kerülő Betéti
Bankkártyán jelölt
lejárati dátumban meghatározott
hónaptól számított 4. hónap első Banki napján lép hatályba
a 2017. és 2018. évben.
5.3.3.A
módosításra
kerülő
Betéti
érvényessége megszűnik az aktiválással.

5.3.4. Ha a hatályba lépés napjáig nem történik meg az
aktiválás a Bank a hatályba lépés napján a
bankkártyát mint plasztikot olyan státuszba helyezi,
hogy az megszűntnek minősül. A megszűntetéstől
a Betéti Bankkártya a Kártyabirtokos által nem
használható, azonban a Bankkártya Szerződés
hatályát ez nem érinti.

5.4. A Bank kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések
5.4.1.

A módosítás során kibocsátott fő- és
társkártyát a Főkártyabirtokos által az
Igénylőlapon meghatározott átadási módnak
megfelelően a Bank a Főkártyabirtokos
részére,
a
Főkártyabirtokos
külön
rendelkezése nélkül, eljuttatja a 5.1.
pontban meghatározott hónap 25. napjáig.

Bankkártyák

5.4.2.

Az Automatikus lejáratkori módosítás esetén a
Bank kötelezettsége, hogy a módosítás ideje alatt a
Bankkártya lejáratát megelőzően a lejárati hónap
25. napjáig a Bank a Szerződésben meghatározott
átadási módnak megfelelően a Főkártyabirtokos
részére automatikusan eljuttassa az új Érintéssel
történő fizetésre alkalmas Bankkártyát.
Az Előrehozott lejáratkori módosítás esetén a Bank
kötelezettsége, hogy módosítás ideje alatt a lejárati
hónapnak megfelelő hónap 25. napjáig a Bank a
Szerződésben meghatározott átadási módnak
megfelelően a Főkártyabirtokos részére eljuttassa
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5.4.3.

5.5. A Főkártyabirtokos kötelezettségeire vonatkozó
rendelkezések
A Főkártyabirtokos köteles a részére megküldött, a
módosítás során kibocsátott fő- és társkártyát
aktiválni a módosítás hatályba lépéséig, és a
társkártyabirtokos(ok) részére a társkártyákat
átadni.

az új Érintéssel történő fizetésre alkalmas
Bankkártyát.
A módosítás során kibocsátott fő- és társkártyát a
Főkártyabirtokos
által
az
Igénylőlapon
meghatározott átadási módnak megfelelően a Bank
a Főkártyabirtokos részére, a Főkártyabirtokos
külön rendelkezése nélkül, eljuttatja a 5.1. pontban
meghatározott hónap 25. napjáig.

5.5. A Főkártyabirtokos
rendelkezések

kötelezettségeire

vonatkozó

5.5.1.Az Automatikus lejáratkori módosítás esetén a
Főkártyabirtokosnak a módosítás miatt nincs több
kötelezettsége, mint amit a jelen Feltételek meghatároznak
arra az esetre, amikor a Bank új a Bankkártyát azért küld,
mert lejár a Betéti Bankkártya. A Főkártyabirtokos köteles a
részére megküldött, a módosítás során kibocsátott fő- és
társkártyát aktiválni a módosítás hatályba lépéséig, azaz
legkésőbb a módosításra kerülő Betéti Bankkártyán jelölt
lejárat hónapjának utolsó napjáig.
5.5.2.Az Előrehozott lejáratkori módosítás esetén a
Főkártyabirtokos köteles a Bankkártyát aktiválni legkésőbb
a módosítás hatályba lépéséig, azaz a módosításra kerülő
Betéti Bankkártyán jelölt lejárati dátumban meghatározott
hónaptól számított 3. hónap utolsó napjáig a 2017. és
2018. évben. Amennyiben a Főkártyabirtokos ezen
kötelezettségének nem tesz eleget az ebből eredő kárt a
Főkártyabirtokos viseli.

5.5.3. A Főkártyabirtokos köteles a részére megküldött, a
módosítás
során
kibocsátott
társkártyát
a
társkártyabirtokos(ok) részére átadni.
Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjának alábbi rendelkezése
alapján kerül sor:
-

a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel együtt a bankkal megkötött keretszerződését felmondja,
amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - jelzi bankunk számára. Ebben az esetben a felmondás
azonnali hatályú és felmondásidíj-mentes. A bank a módosítást az üzletfél által elfogadottnak tekinti, ha az üzletfél a módosítás hatálybalépése előtt a
fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja.

CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017.05.16.
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