HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
VÁLTOZÁSÁRÓL
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata az alábbiak szerint változik 2016. június 1.
napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések
2.1.3. e) CIBEZZ Számlacsomag, amelynek esetében a CIB Internet Bank (Teljes Csomag)
igénybevételével egyes, a CIB Internet Bankon kezdeményezett Tranzakciókat díjmentesen
végezhetőek el a Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint, illetve a Kondíciós Listában
meghatározott Szolgáltatások köre díjmentesen vehető igénybe. A CIBEZZ Számlacsomagot a Bank
azon Üzletfele igényelheti, aki a Bankszámla megnyitásakor a 26. életévét nem töltötte be, illetve 26.
életévének betöltése esetén magyarországi felsőoktatási intézmény által folytatott főiskolai és
egyetemi szintű képzésben aktív nappali tagozatos hallgatóként vesz részt. Az Üzletfél 26. életévének
betöltését, illetve az aktív hallgatói jogviszonyának megszűnését követő naptári év első napjától a
Bank az Üzletfél csomagját CIB Online Számlacsomagra módosítja, amely módosításra a Bank az
Üzletfél előzetes értesítése nélkül is jogosult. A Bank jogosult a CIBEZZ Számlacsomag igénylése
esetén a Bankszámlakivonatot elektronikus úton, a CIB Internet Bankon keresztül megküldeni az
Üzletfélnek. A CIBEZZ számlacsomagot 14-18 éves Üzletfél a „CIBEZZ Számlacsomag 14-18 éves
Fogyasztók részére” feltételei szerint veheti igénybe.

2016. június 1. napjától hatályos rendelkezések
Hatályon kívül helyezésre került.
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Hatályon kívül helyezésre került.
2.1. Megtakarítási Számla, CIB Malacpersely és Megtakarítási Program
2.1.7. A CIBEZZ Megtakarítási Programot az Üzletfél 14. életéve betöltésétől kezdve igényelheti. A 1418 év közötti, CIBEZZ Megtakarítási Programmal rendelkező Üzletfélre a 0 szakasz (CIBEZZ
Számlacsomag 14-18 éves korú Fogyasztók részére) megfogalmazottak érvényesek.
Hatályon kívül helyezésre került.
2.2. Devizában vezetett Bankszámlák
2.2.4. Devizában vezetett Bankszámlát az Üzletfél 14. életéve betöltésétől kezdve igényelheti. A 14-18
év közötti, CIBEZZ Megtakarítási Programmal rendelkező Üzletfélre a 0 szakaszban (CIBEZZ
Számlacsomag 14-18 éves Fogyasztók részére) megfogalmazottak érvényesek.

Hatályon kívül helyezésre került.
2.4. CIBEZZ Számlacsomag 14 - 18 éves Fogyasztó részére
2.4.1. A Bank a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Fogyasztó részére a jelen lévő
Törvényes Képviselő hozzájárulása valamint távollévő Törvényes Képviselő meghatalmazása és
hozzájárulása alapján kötött Szerződés alapján CIBEZZ Bankszámlát nyit. A törvényes képviselő
személyére a 2.1.9. a.) és b,) pontokban foglaltak megfelelően irányadóak.
2.4.2. A Bank a távollévő Törvényes Képviselő fenti 0 szakasz szerinti nyilatkozatától kizárólag abban
az esetben tekint el, ha a jelen lévő Törvényes Képviselő jogerős bírósági vagy gyámhivatali
határozattal igazolja, hogy a törvényes képviselői jogállás a számlanyitás időpontjában kizárólag egy
személyt illet.
A szülő a törvényes képviselői jogát a Bank előtt megtett nyilatkozattal igazolja. A Bank a szülő
törvényes képviselői jogát ellenkező bizonyításáig elfogadja. Ha a Törvényes Képviselő a Fogyasztó
gyámja, vagy gondnoka, e minőségét bíróság vagy gyámhatóság jogerős határozatával köteles
igazolni. A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a törvényes képviselete alatt álló Fogyasztó feletti
törvényes képviseleti joga nem áll szünetelés alatt, illetve nem szűnt meg. A Bank egyebekben –
ellenkező bizonyításig - azt a személyt fogadja el Törvényes Képviselőnek, aki a Szerződést aláírta.
Ha a Bank megítélése szerint hitelt érdemlő módon igazolásra került, hogy a Törvényes Képviselő
törvényes képviseleti joga megszűnt vagy szünetel, az új Törvényes Képviselő személyének megfelelő
igazolásáig, illetve ennek hiányában a szünetelő törvényes képviseleti jog – a Bank megítélése szerint
hitelt érdemlő módon igazolt – visszaállításáig a Banknak jogában áll, hogy a Bankszámlára terhelési
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megbízásokat ne fogadjon el.
A 14-18. év közötti Fogyasztó CIBEZZ Bankszámlájához társtulajdonos nem kapcsolódhat, és a
CIBEZZ Bankszámlához haláleseti kedvezményezett és Rendelkező Személy sem adható meg. A 1418 éves Fogyasztó által igényelt Bankkártyához Társkártya nem kapcsolódhat.
A Fogyasztó 18. életévének betöltését, és ennek a Bank részére - valamely Bankfiókban személyes
megjelenés útján - történő igazolását követően a CIBEZZ Számlacsomag 18-26 éves korosztály
részére biztosított minden Szolgáltatásának igénylésére jogosulttá válik. A Fogyasztó és a Törvényes
Képviselő hozzájárul, hogy a Törvényes Képviselőt a CIBEZZ Bankszámla Szerződés alapján
megillető jogosultságok a törvényes képviselői jogosultság megszűnését követően is változatlanul
fennmaradjanak mindaddig, ameddig a Fogyasztó a jelen szakasz szerinti személyes eljárás
keretében a Bank részére a törvényes képviselői minőség fennállásának megszűnését nem igazolja.
Az igazolás késedelméből eredő felelősségét a Bank kizárja.
Amennyiben az igénybevevő Fogyasztó nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel, a
Gyermekvédelmi Kormányrendeletben megállapított összeg feletti rendelkezés esetén a Törvényes
Képviselő jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges, amelyet a
rendelkezés alkalmával a Törvényes Képviselő köteles a Banknak bemutatni. A gyámhatósági
engedély nélkül beadott, a Gyermekvédelmi Kormányrendeletben meghatározott összeg feletti
Tranzakciós tételeket a Bank automatikusan visszautasítja, a Fogyasztó/Törvényes Képviselő külön
értesítése nélkül.

Változás oka:
A Bank 2016. május 31-i hatállyal, rendes felmondással felmondja a CIBEZZ Visa Electron és a CIBEZZ MasterCard Unembossed bankkártyákra vonatkozó
szerződést, mely felmondás okozta változás került az Üzletszabályzatba átvezetésre. A felmondásról az érintett ügyfelek külön levélben értesülnek.

CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.03.31.
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