HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ CIB INTERNET ALAPÚ
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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 2018. augusztus 04. napjától az
alábbiak szerint változik:

1. 2018.08.04. napjától az O-key token új neve WithKEY token. A névmódosítás átvezetésre
került az üzletszabályzat hatályos szövegezésében, így ahol az O-key token név szerepelt, az
módosításra került WithKEY token névre.

2. A fogyasztók és egyéni vállalkozások részére szóló CIB Internet alapú elektronikus
szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 9.3. pontja az alábbiak szerint módosult:

9.3. Újraregisztráció
A Felhasználó új Regisztrációs Kód SMS-ben történő küldését kérheti (újraregisztráció) az általa
meghatározott mobiltelefonszámra az alábbiak szerint:


CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító Kóddal történő azonosítást követően,



Írásban, postai úton,



Bankfiókban személyesen, írásban, valamint CIB Internet Bankon keresztül.
Ezen esetekben a kód első fele QR kód illetve numerikus formában, a második
fele SMS-ben kerül kiküldésre

Újraregisztrációra abban az esetben kerül sor, , ha a Felhasználó többszöri hibás token által
generált kódot/CIB Bank mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez használt PIN kódot adott
meg, és a Bank blokkolta a hozzáférését, vagy elfelejtette a mobilTokenhez tartozó PIN kódját/CIB
Bank Mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez használt PIN kódját,, vagy a CIB mobilTokent
új mobil eszközön kívánja használni.
Ha a felhasználó az újraregisztrációt CIB Internet Bankon keresztül kéri, az újraregisztrációhoz
szükség van a korábbi mobileszközre és a korábban regisztrált CIB mobilToken / CIB Bank
mobilalkalmazásra - WithKEY token alkalmazásra, tekintettel arra, hogy a korábbi mobil eszközön
lévő alkalmazás generálja azt a jelszót, ami az újraregisztráció jóváhagyásához szükséges.
Az újraregisztrációt követően a mobilToken/WithKEY token újra használható az Elektronikus
Szolgáltatásokhoz.
Amennyiben a Felhasználó az újraregisztrációt új mobil eszközön történő használat miatt kérte, az
új eszközön elvégzett mobilToken/ CIB Bank mobilalkalmazás és WithKEY token regisztrációt
követően a régi mobil eszközön lévő mobilToken automatikusan tiltásra kerül.

Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB 24-en TAK kódos azonosítást követően kérhet a
Felhasználó nevében a Token felfüggesztésének feloldását. A Bank nem teljesíti az önállóan
rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét, amennyiben a Felhasználó
más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.

Módosítás oka:
Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági
Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi rendelkezése alapján kerül sor:

-

a Bank üzletpolitikai célkitűzésének megváltozása

-

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

CIB Bank Zrt.

A közzététel (kifüggesztés) napja: 2018. augusztus 03.

