HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ CIB INTERNET ALAPÚ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSÁRÓL
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton tájékoztatja Tisztelt Üzletfeleit, hogy a fogyasztók és egyéni
vállalkozások részére szóló CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat meglévő Üzletfeleket kedvezően érintve
2017. szeptember 15. napjától az alábbiak szerint változik:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2017. szeptember 15. napjától hatályos rendelkezések

1. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
1.1. Egyedi Szerződés
1.1.2. A MobilCIB szolgáltatásra és a CIB Bank mobilalkalmazásra
vonatkozó Egyedi Szerződés megkötésének feltétele a Bank és
az Üzletfél között a CIB Internet Bank szolgáltatásra vonatkozó
Egyedi Szerződés létrejötte.
1.1.4. Az Üzletfélnek CIB Internet Bankon keresztül befektetési
(értékpapír)
műveletek
végzéséhez
befektetési
számlaszerződéssel is szükséges rendelkeznie. Ha az
Üzletfélnek a CIB Lízing Zrt., a CIB Credit Zrt., a CIB Rent Zrt.,
a CIB Invest Zrt. vagy a CIB Ingatlanlízing Zrt. valamely
szolgáltatására szerződése áll fenn, a CIB Internet Bankon
keresztül
ezen
szerződéseihez
kapcsolódó
egyes
lekérdezéseket végezhet.
1.2.Igénylés

1. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
1.1.Egyedi Szerződés
1.1.2 A MobilCIB szolgáltatásra, CIB Bank Online-ra és a CIB Bank
mobilalkalmazásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötésének
feltétele a Bank és az Üzletfél között a CIB Internet Bank
szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés létrejötte.
1.1.4.Az Üzletfélnek CIB Internet Bankon keresztül befektetési
(értékpapír) műveletek végzéséhez befektetési számlaszerződéssel is
szükséges rendelkeznie. Ha az Üzletfélnek a CIB Lízing Zrt., a CIB
Credit Zrt., a CIB Rent Zrt., a CIB Invest Zrt. vagy a CIB Ingatlanlízing
Zrt. valamely szolgáltatására szerződése áll fenn, a CIB Internet Bankon
vagy CIB Bank Online-on keresztül ezen szerződéseihez kapcsolódó
egyes lekérdezéseket végezhet.

1.2.3.Amennyiben az Üzletfél már rendelkezik bármely
Elektronikus Szolgáltatással, további Elektronikus Szolgáltatás
Bankfiókban személyesen, valamint CIB24-en keresztül, az
általa kezdeményezett hívás esetén TAK-kal történő
azonosítást követően vagy a Bank által kezdeményezett
(kimenő) hívás esetén szigorított azonosítást igényelhető.

1.2.3.Amennyiben az Üzletfél már rendelkezik bármely
Elektronikus Szolgáltatással, további Elektronikus Szolgáltatás
Bankfiókban személyesen, valamint CIB24-en keresztül, az
általa kezdeményezett hívás esetén TAK-kal történő azonosítást
követően vagy a Bank által kezdeményezett (kimenő) hívás
esetén
szigorított
azonosítást
igényelhető.
követően
Amennyiben az Üzletfél már rendelkezik CIB Internet Bankkal a

1.2.Igénylés
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követően

CIB Bank mobilalkalmazás CIB Internetbankon keresztül és a
CIB Bank Online a CIB Bank Online felületen is igényelhető.
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2. TECHNIKAI FELTÉTELEK
2.1.A CIB Internet Bank szolgáltatás a Bank www.cib.hu internetes
honlapján és a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyvben, a
MobilCIB szolgáltatás a mobilinternetezésre képes, meghatározott
mobileszközökön keresztül a Bank m.cib.hu oldalán és a MobilCIB
Felhasználói Kézikönyvben meghatározott technikai feltételek megléte
esetén magyar és angol nyelven igénybe vehető Elektronikus
Szolgáltatás.

2.
TECHNIKAI FELTÉTELEK
2.1.A CIB Internet Bank szolgáltatás a CIB Internet Bank Felhasználói
Kézikönyvben, a MobilCIB szolgáltatás a mobilinternetezésre képes,
meghatározott mobileszközökön keresztül a Bank m a MobilCIB
Felhasználói Kézikönyvben, a CIB Bank Mobilalkalmazás szolgáltatás a
CIB Bank mobilalkalmazás Felhasználói kézikönyvben, CIB Bank Online
szolgáltatás a CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyvben
meghatározott technikai feltételek megléte esetén magyar és angol
nyelven igénybe vehető Elektronikus Szolgáltatás.

3.AZONOSÍTÁS
3.1. Azonosítási módok
3.1.2. Az Elektronikus Szolgáltatás használatához a Fogyasztónak
minősülő Felhasználó az Egyedi Szerződésben meghatározott
azonosítási móddal azonosíthatja magát, mely azonosítási módok a
következőket jelentik.
3.1.2.3. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az
Easy Tokennel történő azonosítási mód, a bejelentkezéshez a
Felhasználó által meghatározott jelszó és az Easy Token által
generált jelszó, illetve az aláírást igénylő műveletek esetén is az
Easy Token által generált jelszó szükséges.

3.AZONOSÍTÁS
3.1. Azonosítási módok
3.1.2. Az Elektronikus Szolgáltatás használatához a Fogyasztónak
minősülő Felhasználó az Egyedi Szerződésben meghatározott
azonosítási móddal azonosíthatja magát, mely azonosítási módok a
következőket jelentik.
3.1.2.3.Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az Easy Tokennel
történő azonosítási mód, a CIB Internet Bankba és a mobilCIBbe történő
bejelentkezéshez a Felhasználói-azonosító és a Felhasználó által
meghatározott jelszó és az Easy Token által generált jelszó, illetve az
aláírást igénylő műveletek esetén is az Easy Token által generált jelszó
szükséges. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az Easy
Tokennel történő azonosítási mód, a CIB Online-ba történő
bejelentkezéshez a Felhasználói-azonosító, Easy Token által generált
jelszó és a Felhasználó által meghatározott jelszó illetve az aláírást
igénylő műveletek esetén is az Easy Token által generált jelszó
szükséges.

3.1.3.Az

3.1.3.Az Elektronikus Szolgáltatás használatához az Egyéni
vállalkozónak minősülő Felhasználó az Egyedi Szerződésben
meghatározott azonosítási móddal azonosíthatja magát, melyek a

Elektronikus Szolgáltatás használatához az
vállalkozónak
minősülő
Felhasználó
az
Szerződésben
meghatározott
azonosítási

Egyéni
Egyedi
móddal
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azonosíthatja magát, melyek a következőket jelentik:
3.1.3.3Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az Easy
Tokennel történő azonosítási mód, a bejelentkezéshez a
Felhasználó által meghatározott jelszó és az Easy Token által
generált jelszó, illetve az aláírást igénylő műveletek esetén is az
Easy Token által generált jelszó szükséges.
Ilyen rendelkezés nem volt.

következőket jelentik:
3.1.3.3.Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az Easy Tokennel
történő azonosítási mód, a CIB Internet Bankba és a mobilCIBbe történő
bejelentkezéshez a Felhasználói-azonosító és a Felhasználó által
meghatározott jelszó és az Easy Token által generált jelszó, illetve az
aláírást igénylő műveletek esetén is az Easy Token által generált jelszó
szükséges.
3.1.3.4.Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az Easy Tokennel
történő azonosítási mód, a CIB Online-ba történő bejelentkezéshez a
Felhasználói-azonosító, Easy Token által generált jelszó
és a
Felhasználó által meghatározott jelszó illetve az aláírást igénylő
műveletek esetén is az Easy Token által generált jelszó szükséges.

3.1.3.4. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a CIB
mobilTokennel történő azonosítási mód, a bejelentkezéshez a
Felhasználó-azonosító és a CIB mobilToken által generált jelszó,
illetve aláírást igénylő műveletek esetén is az CIB mobilToken
által generált jelszó szükséges.
3.1.3.5. A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevétele során a
Felhasználó azonosítási módja az O-key tokennel történő
azonosítási mód, így a sikeres Aktiválást követően Ön kizárólag
az O-key tokennel történő azonosítási mód alkalmazásával tud
bejelentkezni a CIB Internet Bankba és a mobilCIB-be , mely
bejelentkezéshez a Felhasználói azonosító és a CIB Bank
Mobilalkalmazás – O-key token által generált jelszó, illetve
aláírást igénylő műveletek esetén is a CIB Bank
mobilalkalmazás- O-key token
által generált egyszer
használatos jelszó szükséges, a CIB Bank mobilalkalmazásba
történő bejelentkezéshez pedig a PIN kód megadása
szükséges.

Számozása 3.1.3.5-re változott

Számozása 3.1.3.6-ra változott
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O-key Tokennel történő azonosítás akkor lehetséges,
amennyiben az Üzletfél CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó
szerződéssel rendelkezik.

3.6.Bejelentkezés az Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe

3.6.Bejelentkezés az Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe

3.6.2.Belépés az Easy Tokennel történő azonosítással

3.6.2.Belépés az Easy Tokennel történő azonosítással
3.6.2.1.Az Easy Tokennel történt azonosítási mód esetén az első
belépés alábbiak szerint történik:
3.6.2.1.1.CIB Internet Bank vagy a mobilCIB
- a CIB Internet Bank, vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben a Felhasználási azonosító megadása,
- a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben a Bank által a Szerződés megkötését követően a
Felhasználó által megadott mobilszámra küldött első belépési jelszó
megadása,
- az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,
- a CIB Internet Bank, vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben az Easy Token által generált egyszer
használatos jelszó megadása majd
- az első belépési jelszó módosítása.

3.6.2.1. Az Easy Tokennel történt azonosítási mód esetén az első
belépés alábbiak szerint történik:
- a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben a Felhasználási azonosító megadása,
- a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben a Bank által a Szerződés megkötését követően
a Felhasználó által megadott mobilszámra küldött első belépési
jelszó megadása,
- az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,
- a CIB Internet Bank, vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben az Easy Token által generált egyszer
használatos jelszó megadása majd
- az első belépési jelszó módosítása.

3.6.2.1.2.

CIB Online, ha a CIB Bank Online-ra a szerződés nem a
CIB Bank Online belépési felültén jött létre
- a CIB Online belépési felületen az erre szolgáló mezőben a
Felhasználási azonosító megadása,
- az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,
- az erre szolgáló mezőben az Easy Token által generált jelszó
megadása
- a Bank által a Szerződés megkötését követően a Felhasználó által
megadott mobilszámra küldött első belépési jelszó megadása,
- az első belépési jelszó módosítása.
3.6.2.1.3.CIB Online, ha a CIB Bank Online-ra a szerződés a CIB Bank
Online belépési felültén jön létre
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Amennyiben a CIB Bank Online-re a Szerződés CIB Bank Online
belépési felültén jön létre a CIB Bank Online-ba történő első
belépés a 3.6.2.2. pont szerint történik.
-

3.6.2.2.Az Easy Tokennel történt azonosítási mód esetén az első
belépést követően a belépés az alábbiak szerint történik:
a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben a Felhasználási azonosító megadása,
a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben az belépési jelszó megadása
az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,
a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben az Easy Token által generált egyszer
használatos jelszó megadása .

3.6.2.5.Felhasználó köteles az CIB Internet Bank Felhasználói
Kézikönyvben és amennyiben ilyen szerződéssel rendelkezik a
MobilCIB
Felhasználói
Kézikönyvben
meghatározottak
betartani.

3.6.2.2.Az Easy Tokennel történt azonosítási mód esetén az első
belépést követően a belépés az alábbiak szerint történik:
3.6.2.2.1.CIB Internet Bank vagy a mobilCIB
- a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben a Felhasználási azonosító megadása,
- a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben az belépési jelszó megadása
az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,
- a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre
szolgáló mezőben az Easy Token által generált egyszer
használatos jelszó megadása
3.6.2.2.2. CIB Bank Online
- CIB Online belépési felületen az erre szolgáló mezőben a
Felhasználási azonosító megadása,
- az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,
- az erre szolgáló mezőben az Easy Tokenen az egyszer használatos
jelszó generálása
a belépési felületen az erre szolgáló mezőben az belépési jelszó
megadása.
3.6.2.5.Felhasználó köteles az CIB Internet Bank, CIB Bank Online
Felhasználói Kézikönyvben és amennyiben ilyen szerződéssel
rendelkezik
a
MobilCIB
Felhasználói
Kézikönyvben
meghatározottak betartani.
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3.6.3. Belépés a CIB mobilTokennel történő azonosítással

3.6.3. Belépés a CIB mobilTokennel történő azonosítással

A CIB mobilToken alkalmazás telepítését és regisztrációját követően a
belépés CIB mobilToken azonosítási mód esetén az alábbiak szerint
történik:

A CIB mobilToken alkalmazás telepítését és regisztrációját követően a
belépés CIB mobilToken azonosítási mód esetén az alábbiak szerint
történik:

a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen a Felhasználási
azonosító megadása,

a CIB Internet Bank, CIB Bank Online vagy a mobilCIB belépési
felületen a Felhasználási azonosító megadása,

a mobileszközön a CIB mobilToken alkalmazás elindítását követően a
PIN kód megadása és a helyes PIN kód megadását követően a PIN
emlékeztetőre vonatkozó kérdés megválaszolása „Igen”-nel, ha a
képernyőn megjelent ország és zászló helyes, vagy „Nem”-mel, ha
képernyőn megjelent ország és zászló nem helyes majd a jelszó
generálása.

a mobileszközön a CIB mobilToken alkalmazás elindítását követően a
PIN kód megadása és a helyes PIN kód megadását követően a PIN
emlékeztetőre vonatkozó kérdés megválaszolása „Igen”-nel, ha a
képernyőn megjelent ország és zászló helyes, vagy „Nem”-mel, ha
képernyőn megjelent ország és zászló nem helyes majd a jelszó
generálása.

a mobileszköz képernyőjén megjelent egyszer használatos jelszó
megadása a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az
erre szolgáló mezőbe.

a mobileszköz képernyőjén megjelent egyszer használatos jelszó
megadása a CIB Internet Bank, CIB Bank Online vagy a mobilCIB
belépési felületen az erre szolgáló mezőbe.

3.6.4.Belépés O-key Tokennel történő azonosítással
A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevételével a Felhasználó
azonosítási módja az O-key tokennel történő azonosítási mód, így a
sikeres Aktiválást követően Ön kizárólag az O-key tokennel történő
azonosítási mód alkalmazásával tud bejelentkezni a CIB Internet
Bankba és a mobilCIB-be is.
A CIB Bank mobilalkalmazás, O-key token alkalmazás telepítését és
regisztrációját követően a belépés O-key token azonosítási móddal az
alábbiak szerint történik:
- a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen a
Felhasználási azonosító megadása,
- a mobileszközön a CIB Bank mobilalkalmazás elindítása. Az
alkalmazás elindítását követően a PIN kód megadása az O-key

3.6.4.Belépés O-key Tokennel történő azonosítással
A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevételével a Felhasználó
azonosítási módja az O-key tokennel történő azonosítási mód, így a
sikeres Aktiválást követően Ön kizárólag az O-key tokennel történő
azonosítási mód alkalmazásával tud bejelentkezni a CIB Internet
Bankba, CIB Bank Online és a mobilCIB-be is.
A CIB Bank mobilalkalmazás, O-key token alkalmazás telepítését és
regisztrációját követően a belépés O-key token azonosítási móddal az
alábbiak szerint történik:
- a CIB Internet Bank, CIB Bank Online vagy a mobilCIB belépési
felületen a Felhasználási azonosító megadása,
- a mobileszközön a CIB Bank mobilalkalmazás elindítása. Az
alkalmazás elindítását követően a PIN kód megadása az O-key
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-

token funkció indítását követően. A sikers PIN kód megadását
követően megjelenik az egyszer használatos jelszó.
a mobileszköz képernyőjén megjelent egyszer használatos jelszó
megadása a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen
az erre szolgáló mezőbe.

token funkció indítását követően. A sikeres PIN kód megadását
követően megjelenik az egyszer használatos jelszó.
a mobileszköz képernyőjén megjelent egyszer használatos jelszó
megadása a CIB Internet Bank, CIB Bank Online vagy a
mobilCIB belépési felületen az erre szolgáló mezőbe.

8

10. FELHASZNÁLÓK JOGOSULTSÁGA
10.2. Az Üzletfél elektronikus aláírásával a CIB Internet Bankon
keresztül igényelhet egyes, korábban igénybe nem vett
Szolgáltatásokat vagy igényelheti ezek módosítását. Az igénylés
Bank általi elfogadása (visszaigazolása) a Szerződés létrejöttét
vagy az eredeti Szerződés módosítását jelenti.

10.8. MobilCIB és CIB Bank mobilalkalmazás esetében, ha a
Felhasználók számla feletti rendelkezési joga együttes, Aláírást igénylő
műveleteket nem adhatnak meg.
11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
11.1. Üzletfél által kezdeményezett Szerződésmódosítás
11.1.1. Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés alábbiakban meghatározott tárgyú módosítását
kezdeményezni a bankfiókban:
- mobilCIB, CIB Bank Mobilalkalmazás beállítása/visszavonása
meglévő CIB Internet Bank szolgáltatás mellett. A CIB Bank
Mobilalkalmazás beállítása együtt jár az azonosítás módjának Okey tokenre történő módosításával;
11.1.2. Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés alábbiakban meghatározott tárgyú módosítását
kezdeményezni CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító
Kóddal történő azonosítást követően, ha a Bankszámla és
Elszámolási Számla felett önállóan rendelkező Üzletfél.
- A mobilCIB,CIB Bank Mobilalkalmazás beállítása/visszavonása
meglévő CIB Internet Bank szolgáltatás mellett, ha nem szükséges
Jelszógeneráló eszköz Bank részére történő visszaadása; A CIB Bank
Mobilalkalmazás beállítása együtt jár az azonosítás módjának O-key
tokenre történő módosításával
11.2.Felhasználói melléklet módosítása

10.FELHASZNÁLÓK JOGOSULTSÁGA
10.2.Az Üzletfél elektronikus aláírásával a CIB Internet Bankon, CIB
Bank mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on keresztül igényelhet
egyes, korábban igénybe nem vett Szolgáltatásokat vagy
igényelheti ezek módosítását. Az igénylés Bank általi elfogadása
(visszaigazolása) a Szerződés létrejöttét vagy az eredeti Szerződés
módosítását jelenti.
10.8. MobilCIB és CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online
esetében, ha a Felhasználók számla feletti rendelkezési joga együttes,
Aláírást igénylő műveleteket nem adhatnak meg.
11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
11.1.Üzletfél által kezdeményezett Szerződésmódosítás
11.1.1.Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés alábbiakban meghatározott tárgyú módosítását
kezdeményezni a bankfiókban:
- mobilCIB, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online
beállítása/visszavonása meglévő CIB Internet Bank szolgáltatás
mellett. A CIB Bank Mobilalkalmazás beállítása együtt jár az
azonosítás módjának O-key tokenre történő módosításával;
11.1.2.Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés alábbiakban meghatározott tárgyú módosítását
kezdeményezni CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító
Kóddal történő azonosítást követően, ha a Bankszámla és
Elszámolási Számla felett önállóan rendelkező Üzletfél.
- A mobilCIB, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online
beállítása/visszavonása meglévő CIB Internet Bank szolgáltatás
mellett, ha nem szükséges Jelszógeneráló eszköz Bank részére
történő visszaadása; A CIB Bank Mobilalkalmazás beállítása együtt
jár az azonosítás módjának O-key tokenre történő módosításával.
11.2.Felhasználói melléklet módosítása
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A Felhasználói mellékletet a Felhasználó jogosult a Bank- vagy Betétszámlatulajdonos, Főkártyabirtokos vagy a CIB Csoportba tartozó
Lízingtársasággal finanszírozási szerződést kötő Üzletfél hozzájárulása
nélkül módosítani. A Felhasználó által aláírt Felhasználói melléklet Bank
általi átvételét - CIB Internet Bankon keresztül történő aláírás esetén az
átvétel Bank általi visszaigazolását - követően a Felhasználó kizárólag
az azon rögzített adatokkal és azonosítási mód igénybe vételével tud
belépni az Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe.

A Felhasználói mellékletet a Felhasználó jogosult a Bank- vagy Betétszámlatulajdonos, Főkártyabirtokos vagy a CIB Csoportba tartozó
Lízingtársasággal finanszírozási szerződést kötő Üzletfél hozzájárulása
nélkül módosítani. A Felhasználó által aláírt Felhasználói melléklet Bank
általi átvételét - CIB Internet Bankon, CIB Bank Online-on keresztül
történő aláírás esetén az átvétel Bank általi visszaigazolását - követően
a Felhasználó kizárólag az azon rögzített adatokkal és azonosítási mód
igénybe vételével tud belépni az Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe.
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11.SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
11.1.1. Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés alábbiakban meghatározott tárgyú módosítását
kezdeményezni a bankfiókban:
- mobilCIB,
CIB
Bank
Mobilalkalmazás
beállítása/visszavonása meglévő CIB Internet Bank
szolgáltatás mellett,A CIB Bank Mobilalkalmazás
beállítása együtt jár az azonosítás módjának O-key
tokenre történő módosításával;
11.1.2. Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés alábbiakban meghatározott tárgyú módosítását
kezdeményezni CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító
Kóddal történő azonosítást követően, ha a Bankszámla és
Elszámolási Számla felett önállóan rendelkező Üzletfél.
- A mobilCIB,CIB Bank Mobilalkalmazás beállítása/visszavonása
meglévő CIB Internet Bank szolgáltatás mellett, ha nem szükséges
Jelszógeneráló eszköz Bank részére történő visszaadása; A CIB
Bank Mobilalkalmazás beállítása együtt jár az azonosítás módjának
O-key tokenre történő módosításával.
11.2Felhasználói melléklet módosítása
A Felhasználói mellékletet a Felhasználó jogosult a Bank- vagy Betétszámlatulajdonos, Főkártyabirtokos vagy a CIB Csoportba tartozó
Lízingtársasággal finanszírozási szerződést kötő Üzletfél hozzájárulása
nélkül módosítani. A Felhasználó által aláírt Felhasználói melléklet Bank
általi átvételét - CIB Internet Bankon keresztül történő aláírás esetén az
átvétel Bank általi visszaigazolását - követően a Felhasználó kizárólag
az azon rögzített adatokkal és azonosítási mód igénybe vételével tud
belépni az Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe.

11.SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
11.1.1. Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés alábbiakban meghatározott tárgyú módosítását
kezdeményezni a bankfiókban:
- mobilCIB, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank
Online
beállítása/visszavonása meglévő CIB
Internet Bank szolgáltatás mellett. A CIB Bank
Mobilalkalmazás beállítása együtt jár az azonosítás
módjának O-key tokenre történő módosításával;
11.1.2. Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés alábbiakban meghatározott tárgyú módosítását
kezdeményezni CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító
Kóddal történő azonosítást követően, ha a Bankszámla és
Elszámolási Számla felett önállóan rendelkező Üzletfél.
- A mobilCIB, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online
beállítása/visszavonása meglévő CIB Internet Bank szolgáltatás
mellett, ha nem szükséges Jelszógeneráló eszköz Bank részére
történő visszaadása; A CIB Bank Mobilalkalmazás beállítása együtt
jár az azonosítás módjának O-key tokenre történő módosításával.

11.2Felhasználói melléklet módosítása
A Felhasználói mellékletet a Felhasználó jogosult a Bank- vagy Betétszámlatulajdonos, Főkártyabirtokos vagy a CIB Csoportba tartozó
Lízingtársasággal finanszírozási szerződést kötő Üzletfél hozzájárulása
nélkül módosítani. A Felhasználó által aláírt Felhasználói melléklet Bank
általi átvételét - CIB Internet Bankon, CIB Bank Online-on keresztül
történő aláírás esetén az átvétel Bank általi visszaigazolását - követően
a Felhasználó kizárólag az azon rögzített adatokkal és azonosítási mód
igénybe vételével tud belépni az Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe.
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20. OKOS ÉRTESÍTÉSEK SZOLGÁLTATÁS
20.1. Szolgáltatás
Az Okos értesítések Szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás)
igénybevételével az üzletfél a CIB Bank mobilalkalmazáson belül az
Értesítések menüpontban un. „Push üzenet” értesítést kap az általa
kiválasztott bankkártyáival/lakossági bankszámláival kapcsolatos
tranzakciókról.

20.OKOS ÉRTESÍTÉSEK SZOLGÁLTATÁS
20.1.Szolgáltatás
Az Okos értesítések Szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás)
igénybevételével az üzletfél a CIB Bank mobilalkalmazáson belül az
Értesítések menüpontban un. „Push üzenet” értesítést kap az általa
kiválasztott bankkártyáival/lakossági bankszámláival kapcsolatos
tranzakciókról vagy hiteleinek törlesztő részleteiről értesítést kérhet.

Nem volt ilyen rendelkezés.

21. CIB BANK ONLINE
21.1.Az Elektronikus Szolgáltatás
A Bank az Üzletfél részére CIB Bank Online a Bank
www.cib.hu internetes honlapján és a CIB Bank Online
Felhasználói
Kézikönyvben,
meghatározott
technikai
feltételek megléte esetén magyar és angol nyelven igénybe
vehető Elektronikus Szolgáltatás. A CIB Bank Online egy
böngésző alapú Elektronikus Szolgáltatás.
21.2.Igénylése, szerződéskötés
CIB Bank Online-ra vonatkozó Szerződéskötésre a
Bankszámla/Fizetési számla/Elszámolási Számla felett
önállóan rendelkező CIB Internet Bankkal rendelkező Üzletfél
jogosult.
Közös tulajdonú bankszámlák esetében az együttes
rendelkezési joggal rendelkező tulajdonosok részére a CIB
Bank Online nem elérhető.
A jelen Különös Üzletszabályzat Igénylés pontjában
foglaltakon kívül a Bankszámla/Fizetési számla és
Elszámolási Számla felett önállóan rendelkező Üzletfél, –
kivéve a közös tulajdonú bankszámlákat
amennyiben
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rendelkezik CIB Internet Bankkal – a CIB Bank Online
felületre történő első belépést követően – saját felhasználásra
is igényelheti a Szolgáltatást, amennyiben felhasználói
azonosítójával más számla felett nem rendelkezik.
21.3.Technikai feltételek
A CIB Bank Online szolgáltatás a CIB Bank Online
Felhasználói
Kézikönyvben
meghatározott
igénybevételi/technikai feltételek megléte esetén vehető
igénybe. A szolgáltatás használatához
aktív internetes
adatkapcsolat (mobil internet/wifi) szükséges.
21.4.CIB Bank Online felületen keresztül elérhető számlák köre
Az Elektronikus Szolgáltatás az Üzletfél választása szerint az
Igénylőlapon megjelölt Bankszámlá(i)ra, valamint befektetési
(értékpapír) műveletek igénylése esetén befektetési
számlá(i)ra (értékpapír-, értékpapír letéti, befektetési
ügyfélszámla, ide értve a tartós befektetési számlákat és a
nyugdíj-előtakarékossági számlát is) terjed ki.
21.5.CIB Bank Online felületen elérhető szolgáltatások köre
A CIB Bank Online során elérhető banki és kiegészítő
szolgáltatások részletes leírását a CIB Bank Online
Felhasználói Kézikönyv és szolgáltatási csomag táblázat
tartalmazza, melyek különösen, de nem kizárólagosan:
a) általános információk [árfolyamok];
b) Bankszámlára, befektetési ügyfélszámlára vonatkozó
információk lekérdezése;
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c) átutalási,átvezetési és konverziós megbízások megadása;
d)
Ingatlanfedezettel
nem
biztosított
megkötése Bank általi felajánlás esetén;

hitelszerződés

e)
Ingatlanfedezettel
nem
biztosított
hitelszerződés
megkötésével egyidőben az ahhoz kapcsolódó csoportos
biztosítási szerződéshez történő csatlakozás.
A Bank a CIB Bank Online bevezetését követően 2018.
december 31. napjáig folyamatosan bővíti az elérhető
szolgáltatások körét. A bevezetésre kerülő új, a CIB Bank
Online keresztül elérhető banki szolgáltatásról a Bank a
bevezetés időpontját megelőzően legalább 5 nappal
Hirdetményi úton és az Internet Bankon keresztül küldött
üzenet formájában tájékoztatja az Üzletfeleket.
A
bevezetésre kerülő új szolgáltatásokkal kapcsolatos
rendelkezéseket a CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyv
fogja tartalmazni, mely rendelkezésekkel az Üzletféllel kötött
Szerződés kiegészítésre kerül.
21.6.Szolgáltatások teljesítése
A fentiekben leírt azonosítást követően az Üzletfél a CIB
Bank Online Felhasználói Kézikönyvben meghatározott
szolgáltatásokat veheti igénybe, mely szolgáltatásokat a
Bank a Szerződésben szabályozottak szerint teljesít.
Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank számítógépes
rendszere rögzíti az Üzletfél vagy a Felhasználó által aláírt
műveleteket és azok teljesítését. Az Üzletfél elismeri az
ellenkező bizonyításáig a
Bank által rögzített adatok
valódiságát, továbbá azt, hogy ezek vita vagy bizonyítás
esetén bizonyítékul szolgáljanak A megbízásképernyők
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formátumának megváltoztatási jogát a Bank fenntartja.
Az Üzletfél a CIB Bank Online vonatkozó menüpontjában
megtekintheti, hogy a fizetési megbízások befogadásra/
/teljesítésre vagy visszautasításra kerültek. Amennyiben
valamilyen technikai hiba folytán a visszaigazolás elmarad,
akkor a Bank jogosult az aláírást igénylő műveletet meg nem
adottnak tekinteni. A teljesítés fentiekben leírtak szerinti
elmaradásából származó károkért a Bank nem vállal
felelősséget.
A Bank a fenti azonosítási módok alkalmazásával megadott
fizetési műveleteket az Üzletfél jóváhagyásának tekinti és a
Bank a fenti azonosítási módok alkalmazásával a CIB Bank
Online
Felhasználói
Kézikönyvben
meghatározott
szolgáltatásra vonatkozó rendelkezést a Bank az Üzletfél
rendelkezésenként teljesíti.
A partnerlistában az Üzletfélnek lehetősége van a fizetési
megbízással érintett kedvezményezetteket rögzíteni. A
kedvezményezetteket az Üzletfél az általa előzetesen
választott „becenévvel” is megjelölheti. A beceneveket az
Üzletfélnek olyan módon szükséges kiválasztania, hogy az
Üzletfél számára egyértelműen beazonosítható legyen az
ilyen névvel megjelölt kedvezményezett személye és annak
bankszámla száma, a becenevek összecseréléséből adódó
esetleges károkért a bank nem vállal felelősséget.
A devizaátváltó kalkulátor mini alkalmazás segítségével az
Üzletfél áttekintheti a forinthoz viszonyított Bank által jegyzett
(eladási,
vételi
és
közép)
devizaárfolyamokat.
A
devizakalkulátor kizárólag a Bank által jegyzett és
meghirdetett devizaárfolyam alapján számol, általános
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tájékoztatásul
szolgál,
az
Üzletfél
Szerződésében
esetlegesen rögzített egyedi árfolyamokat, kedvezményeket
nem veszi figyelembe.
21.7.Díjak, jutalékok, költségek
A CIB Bank Online használatáért, az ahhoz kapcsolódó
egyes szolgáltatásokért, illetve az alkalmazáson keresztül
benyújtott megbízások utáni jutalék, díj, költség tekintetében
az érintett bankszámlára/fizetési/elszámolási számlára
vonatkozó mindenkor hatályos Kondíciós Lista rendelkezései
az irányadóak.
Az alkalmazás igénybevételéhez használt telefonvonal,
internethasználat igénybevételének költsége az Üzletfelet
terhelik.

Változás oka: új CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatás a CIB Online bevezetése. A szolgáltatást az üzletfelek az erről szóló szerződéssel tudják
igénybe venni.
CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017.09.14.
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