HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKKÁRTYÁKRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank a fogyasztók részére szóló
Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzata az alábbiak szerint módosul 2018. március 25. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2018. március 25. napjától hatályos rendelkezések

1.17.3. A Bank nem felel a Hitelkeret és a Kártyahasználati Limit
túllépéséért abban az esetben, ha – a kártyatársaság eljárási
szabályai alapján – a Bankkártya Tranzakciót annak teljesítése előtt
nem a Bank, hanem az Elfogadóhely vagy a kártyatársaság maga
ellenőrzi, hagyja jóvá, vagy abban az esetben, ha a Bankkártya
Tranzakció pénzneme eltér a Bankkártya pénznemétől és kizárólag
ennek következtében lépi át a Bankkártya Tranzakció a
Kártyahasználati Limitet vagy a Hitelkeretet.

1.17.3. A Bank nem felel a Hitelkeret és a Kártyahasználati Limit, a Bankszámlán
vagy a Kártyafedezeti Számlán rendelkezésre álló felhasználható egyenleg
túllépéséért abban az esetben, ha – a kártyatársaság eljárási szabályai alapján – a
Bankkártya Tranzakciót annak teljesítése előtt nem a Bank, hanem az Elfogadóhely
vagy a kártyatársaság maga ellenőrzi, hagyja jóvá, vagy érintéssel történő fizetésre
alkalmas Bankkártya esetében az 1.6.1.1.5. pont szerinti limit alatti tranzakciók
esetében, vagy abban az esetben, ha a Bankkártya Tranzakció pénzneme eltér a
Bankkártya pénznemétől és kizárólag ennek következtében lépi át a Bankkártya
Tranzakció a Kártyahasználati Limitet vagy a Hitelkeretet vagy a felhasználható
egyenleget. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy érintéssel történő fizetésre
alkalmas Bankkártya esetében az 1.6.1.1.5. pont szerinti limit alatti tranzakcióknál
az Elfogadóhely nem minden esetben kér engedélyt és fedezetvizsgálatot a Banktól
a fizetés elfogadásakor. Ekkor a számla fedezetlensége esetén a Bank a fizetés
teljesítéséhez fedezetet nyújt, mely a LÜSZ 13. pontja szerinti kényszerhitelnek
minősül.

Nem volt ilyen rendelkezés. Az 1.17. további alpontjai erre tekintettel
átszámozódnak.

1.17.4. A Bank nem felel a Bankszámlán vagy a Kártyafedezeti Számlán
rendelkezésre álló felhasználható egyenleg túllépéséért abban az esetben, ha a
tranzakció során esetlegesen fellépő kommunikációs vagy egyéb rendszerhiba
következményeként a tranzakció fedezetvizsgálat nélkül engedélyezésre került.
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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: 2018. január 24.
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