HIRDETMÉNY
fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló CIB24-re 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 fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló CIB24-re vonatkozó Különös Üzletszabályzata az alábbiak szerint módosul 2016. június 30. napjától.
Jelenleg hatályos rendelkezések

2016. június 30. napjától hatályos rendelkezések

1.3.CIB24-en keresztül az Üzletfél TAK megadása nélkül banktitoknak nem
minősülő információt kérhet kamatokról, árfolyamokról, és a Bank
Szolgáltatásairól. Rendszerkarbantartás és a napi zárás időszakában a CIB24
kizárólag általános információt szolgáltat.

1.3. A CIB24 Banki Órarend szerinti szolgáltatásai az abban foglaltak szerint
érhetőek el, kivéve ez alól az esetleges meghibásodásokat és rendszerkarbantartási, illetve napi zárási időket. CIB24-en keresztül az Üzletfél TAK
megadása nélkül banktitoknak nem minősülő információt kérhet kamatokról,
árfolyamokról, és a Bank Szolgáltatásairól. Rendszerkarbantartás és a napi
zárás időszakában a CIB24 kizárólag általános információt szolgáltat, azzal,
hogy a Bank gondoskodik arról, hogy a Bankkártya bármikor letiltható
legyen. Az esetleges meghibásodásról, valamint a rendszer-karbantartási
időről a Bank az Üzletfelet a www.cib.hu internetes oldalán, illetve a
Bankfiókban kitett tájékoztató útján tájékoztatja.

1.4. Az Üzletfél a Bankkal kötött Szerződés kiegészítéseként CIB24-en
keresztül történő bejelentéssel igényelhet egyes, korábban igénybe nem vett
Szolgáltatásokat. Az ilyen módon igényelhető Szolgáltatásokról a Bank
telefonon (tel.: 06 40 242 242), illetve honlapján (www.cib.hu) ad tájékoztatást

1.4. Az Üzletfél a Bankkal kötött Szerződés kiegészítéseként CIB24-en
keresztül történő bejelentéssel igényelhet egyes, korábban igénybe nem
vett Szolgáltatásokat. Az ilyen módon igényelhető Szolgáltatásokról a Bank
telefonon (tel.: (+36 1) 4 242 242), illetve honlapján (www.cib.hu) ad
tájékoztatást.

5. Magnifica24

5. Magnifica24

5.1.A Bank a CIB24 non-stop telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségét
Magnifica Üzletfelek részére külön Magnifica vonal formájában biztosítja.

5.1. A Bank a CIB24 non-stop telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségét
Magnifica Üzletfelek részére külön Private, Prémium, Magnifica vonal
formájában biztosítja.

5.2.A CIB24 Magnifica vonal elérhetősége: 06-40-888-555

5.3.Ahol a Szerződés Magnifica Üzletfelek esetében CIB24-et említ, azon a
helyeken CIB24-en a Magnifica24-et is érteni kell.

5.2.A CIB24 Private, Prémium, Magnifica vonal elérhetősége: (+36 1) 399 8790
5.3.Ahol a Szerződés Magnifica Üzletfelek esetében CIB24-et említ, azon a
helyeken a CIB24 Private, Prémium, Magnifica vonalat is érteni kell.

A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indoka alapján történt:
•
•

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;
a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás

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.
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