HIRDETMÉNY
CIB INTERNET ALAPÚ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
elnevezésű dokumentum 2016. június 15. napjától történő 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 2016. június 15. napjától módosításra kerül
a CIB Bank mobilalkalmazás egyéni vállalkozó Üzletfelek részére történő bevezetése miatt.
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Jelenleg hatályos rendelkezések

2016. június 15. napjától hatályos rendelkezések

Nem volt ilyen rendelkezés.

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.
O-key Tokennel történő azonosítás akkor lehetséges, amennyiben az
Üzletfél CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó szerződéssel
rendelkezik.
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A Bank a fogyasztó Üzletfél részére CIB Bank
mobilalkalmazással magyar és angol nyelven elérhető
Elektronikus Szolgáltatást nyújt. A CIB Bank mobilalkalmazás
okostelefonokra optimalizált natív mobilalkalmazás, amelyet
az Ügyfél a Google Play és az Apple App store boltban tölthet
le.
19.2. Igénylése, szerződéskötés
CIB Bank Mobilalkalmazásra vonatkozó Szerződéskötésre a
Bankszámla/Fizetési számla/Elszámolási Számla felett
önállóan rendelkező Fogyasztó Üzletfél jogosult.
Közös tulajdonú bankszámlák esetében az együttes
rendelkezési joggal rendelkező tulajdonosok részére a CIB
bank Mobilalkalmazás nem elérhető.
A jelen Különös Üzletszabályzat Igénylés pontjában
foglaltakon kívül a Bankszámla/Fizetési számla és Elszámolási
Számla felett önállóan rendelkező Fogyasztó Üzletfél – kivéve
a közös tulajdonú bankszámlákat - – a CIB Internetbankba
történő belépést követően – saját felhasználásra a CIB
Internetbankon keresztül is igényelheti a Szolgáltatást,
amennyiben felhasználói azonosítójával más számla felett
nem rendelkezik.
A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevételével a Felhasználó

A Bank az Üzletfél részére CIB Bank mobilalkalmazással
magyar és angol nyelven elérhető Elektronikus Szolgáltatást
nyújt. A CIB Bank mobilalkalmazás okostelefonokra
optimalizált natív mobilalkalmazás, amelyet az Ügyfél a
Google Play és az Apple App store boltban tölthet le.
19.2. Igénylése, szerződéskötés
CIB Bank Mobilalkalmazásra vonatkozó Szerződéskötésre a
Bankszámla/Fizetési számla/Elszámolási Számla felett
önállóan rendelkező Üzletfél jogosult.
Közös tulajdonú bankszámlák esetében az együttes
rendelkezési joggal rendelkező tulajdonosok részére a CIB
bank Mobilalkalmazás 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 - – a CIB Internetbankba történő
belépést követően – saját felhasználásra a CIB
Internetbankon keresztül is igényelheti a Szolgáltatást,
amennyiben felhasználói azonosítójával más számla felett
nem rendelkezik.
A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevételével a Felhasználó
azonosítási módja az O-key tokennel történő azonosítási

azonosítási módja az O-key tokennel történő azonosítási
mód, így a sikeres Aktiválást követően az Üzletfél kizárólag az
O-key tokennel történő azonosítási mód alkalmazásával tud
bejelentkezni a CIB Internet Bankba és a mobilCIB-be is.

mód, így a sikeres Aktiválást követően az Üzletfél kizárólag az
O-key tokennel történő azonosítási mód alkalmazásával tud
bejelentkezni a CIB Internet Bankba és a mobilCIB-be is.

A változás nem minősül a Bank általi egyoldalú módosításnak, mivel meglévő Üzletfeleket nem érint, az Üzletfelekkel a Bank kétoldalúan állapodik meg az új
szolgáltatásra vonatkozóan. A módosításra azért volt szükség, mert a CIB bank mobilalkalmazást a jövőben egyéni vállalkozó Üzletfelek is igényelhetik.
Közzététel: Budapest, 2016. június 14.
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