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 2016. július 25. napjától módosításra kerül,
meglévő Üzletfeleket nem érintve az Okos értesítések szolgáltatás fogyasztónak minősülő Üzletfelek részére történő bevezetése miatt.
Jelenleg hatályos rendelkezések
Nem volt ilyen rendelkezés.

2016. július 25. napjától hatályos rendelkezések
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.
A Szolgáltatás a CIB bank Mobilalkalmazás része, azon keresztül vehető igénybe és érhető el, Az Okos
értesítések Szolgáltatás azon a mobileszközön érhető el, melyre az Üzletfél a CIB bank mobilalkalmazást
telepítette.
Az Üzletfél a Szolgáltatás részleteiről és a technikai feltételekről részleteiben a CIB Bank mobilalkalmazás
Felhasználói Kézikönyvben tájékozódhat.
20.2. Igénylés, szerződéskötés, módosítás, megszűnés
A Szolgáltatás kizárólag a CIB bank Mobilalkalmazáson keresztül fogyasztónak minősülő Üzletfél által
igényelhető. A szolgáltatásba bevont számlák körének a módosítása, a szolgáltatás felmondása is
kizárólag a CIB Bank mobilalkalmazáson keresztül történhet.
A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés határozatlan időre szól. A Szolgáltatást az Üzletfél a
Mobilalkalmazáson keresztül bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A Bank a Szolgáltatás felmondását
követően a Szolgáltatást haladéktalanul, valamennyi a Szolgáltatással érintett bankszámla/bankkártya
tekintetében megszünteti.

A Bank a Szolgáltatást indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani.
A CIB Infó szolgáltatás a CIB Bank mobilalkalmazás része, attól nem elválasztható, így a Szolgáltatás a
CIB Bank mobilalkalmazás megszűnésével egyidejűleg automatikusan megszűnik.
20.3. Szolgáltatás tárgya
A Szolgáltatásba az Üzletfél bankkártyái és azon banknál vezetett bankszámlák vonhatóak be, amelyek az
Üzletfél kizárólagos tulajdonában állnak.
A bank a bankszámlák esetében a bankszámlán történt terhelésre és jóváírásra vonatkozóan küld üzenetet
a Tranzakció értéknapján. A tranzakciót követő egyenlegre vonatkozóan a bank üzenetet nem küld.
A bank a bankkártyák esetében a bankkártya Tranzakciókról, - hitelkártyák esetében a jóváírásokróltörlesztésekről is - küld üzenetet. A tranzakciót követő egyenlegre vonatkozóan a bank üzenetet nem küld.
Az üzenet tartalma bankszámla Tranzakciók esetén: Terhelés/Jóváírás, összeg, devizanem, számla,
tranzakció dátuma és ideje, értéknap, kedvezményezett/utaló fél, közlemény
Az üzenet tartalma a bankkártya tranzakciók esetén: Kártyatranzakció, összeg, devizanem, tranzakció
dátuma és ideje, kártyaszám, kártyabirtokos, tranzakció után elérhető egyenleg (csak főkártyák esetén)
20.4. Szolgáltatás teljesítése, felelősség
Okos értesítések (Push üzenet) küldési kötelezettség esetén a Bank felelőssége az Okos értesítések (Push
üzenet) a Bankból történő elindításától az Üzletfél által regisztrált készülékhez tartozó Szolgáltató adat
üzenetközpontjáig történő eljuttatásáig terjed. A Bank által küldött Okos értesítések (Push üzenet) harmadik
fél által okozott, a bankon kívül álló körülmény miatti meg nem érkezéséhez, késedelméhez, tartalmi
hibáihoz kapcsolódóan a Bank nem vállal felelősséget, az ebből eredő károkért nem felelős.
Az adatszolgáltatás igénybevételéhez (Push üzenet küldéséhez) az ügyfél köteles biztosítani a mobileszköz
adatkapcsolatát (mobilinternet, Wifi). Az adatkapcsolat hiányából fakadó Okos értesítések (Push üzenet)
meg nem érkezéséért a Bank nem vállal felelősséget.
A CIB Bank mobilalkalmazás és az Okos értesítések használata során aktív internetes adatkapcsolat

szükséges (mobilinternet/wifi).
Külföldön történő mobil adatbarangolás "Roaming" jelentős díjnövekedést, többletköltséget eredményezhet
mobil számláján, javasoljuk a külföldön történő használathoz vegyen igénybe helyi díjmentes wifi hálózatot.
20.5. Tiltás
A Szolgáltatás tiltása tekintetében az 5. pontban foglaltak irányadóak azzal, hogy az Üzletfél a
Szolgáltatást a CIB24-en keresztül tudja tiltani.

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 az Okos értesítések szolgáltatást a jövőben igényelhetik az Üzletfelek.
Közzététel: Budapest, 2016. július 21.
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