HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKKÁRTYÁKRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
VÁLTOZÁSÁRÓL
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a fogyasztók részére szóló
Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzata az alábbiak szerint módosul 2016. június 30. napjától:

Jelenleg hatályos rendelkezések
(A módosítással érintett jelenleg hatályos rendelkezések megegyeznek a
2016. június 1-től hatályos üzletszabályzatban lévő rendelkezésekkel.)

2016. június 30. napjától hatályos rendelkezések
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1.3. Átadás és átvétel
1.3.5. Amennyiben a Főkártyabirtokos a CIB24-en vagy személyesen a
Bankfiókban arról értesíti a Bankot, hogy a postai úton kiküldött Bankkártyát
vagy Bankkártya PIN Kódot nem kapta meg, és a Bank azt állapítja meg, hogy
a Bankkártya postára adásának időpontjától 14 nap eltelt, akkor a Bank a
Bankkártyát biztonsági okból letiltja.
A Bank a letiltást követően haladéktalanul – a Főkártyabirtokos erre vonatkozó
írásbeli kérelme nélkül – intézkedik a letiltott Bankkártyával azonos tudással
bíró Bankkártya gyártásáról és annak, valamint a Bankkártya PIN kódnak a
Kártyabirtokos részére történő – Bankkártya Igénylőlapon szereplő – módon
történő eljuttatásáról. Abban az esetben, ha a Főkártyabirtokos a Bankkártya
postai úton történő megküldésének elveszéséről szóló bejelentéssel
egyidejűleg úgy rendelkezik, hogy nem kéri a Bankkártya pótlását, úgy a
Bankkártyára vonatkozó szerződés megszűnik a Főkártyabirtokos
értesítésének Bank általi átvételének időpontjában. A Bankkártya postázása
során történő eltűnése és annak a Bank általi tiltása esetén a Bankkártya nem
kerül a nemzetközi kártyatársaság tiltólistájára, arra a Bank díjat nem számít
fel.

1.3.5. Amennyiben a Főkártyabirtokos a CIB24-en vagy személyesen a
Bankfiókban arról értesíti a Bankot, hogy a postai úton kiküldött Bankkártyát
vagy Bankkártya PIN Kódot nem kapta meg, és a Bank azt állapítja meg,
hogy a Bankkártya postára adásának időpontjától 14 nap eltelt, akkor a
Bank a Bankkártyát biztonsági okból letiltja.
A Bank a letiltást követően haladéktalanul – a Főkártyabirtokos erre
vonatkozó írásbeli kérelme nélkül – intézkedik a letiltott Bankkártyával
azonos tudással bíró Bankkártya gyártásáról és annak, valamint a
Bankkártya PIN kódnak a Kártyabirtokos részére történő – Bankkártya
Igénylőlapon szereplő – módon történő eljuttatásáról. Abban az esetben, ha
a Főkártyabirtokos a Bankkártya postai úton történő megküldésének
elveszéséről szóló bejelentéssel egyidejűleg úgy rendelkezik, hogy nem
kéri a Bankkártya pótlását, úgy a Bankkártyára vonatkozó szerződés
megszűnik a Főkártyabirtokos értesítésének Bank általi átvételének
időpontjában.

1.10. Üzletfél által kezdeményezett Tiltás

1.10. Üzletfél által kezdeményezett Tiltás

1.10.5. A Bankkártya letiltásának kérése esetén a dombornyomott Bankkártya
száma nemzetközi kártyatársaság tiltólistájára kerül, és újra nem adható ki. A
Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok), Hitelkártya
esetében a Főkártyabirtokos a letiltás esetén köteles a Kondíciós Listában
meghatározott díjat megfizetni. Ha a Kártyabirtokos a bejelentés alapjául
szolgáló előbbiekben meghatározott cselekményről szóló, illetékes hatóságnál
(rendőrség) tett feljelentés másolatát a Bankhoz a mindenkor hatályos
Kondíciós Listában közzétett határidőben eljuttatja, a Bank a Kondíciós
Listában meghatározott összeget visszafizeti, oly módon, hogy Bankkártyához
kapcsolódó Bankszámlán vagy Elszámolási Számlán jóváírja.

1.10.5. A Bankkártya letiltásának kérése esetén a Bankkártya száma újra
nem adható ki.

1.16.1. Üzletfél felmondása

1.16.1. Üzletfél felmondása
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1.16.1.3. Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok), Hitelkártya
esetében a Főkártyabirtokos köteles a felmondással egyidőben a Bankkártya
Tiltását is kérni, ha a felmondás oka olyan ok, mely alapján a Bankkártya
Tiltása szükséges. A Tiltás kérésére annak érdekében van szükség, hogy a
Bank a Bankkártyával való további visszaélés megakadályozása érdekében a
kártyatársaságok tiltó listájára a Bankkártya adatait feltegye.

1.16.1.3. Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok),
Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos köteles a felmondással egyidőben
a Bankkártya Tiltását is kérni, ha a felmondás oka olyan ok, mely alapján a
Bankkártya Tiltása szükséges.

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

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

A fenti módosítások a jelenleg 2015. november 23-tól hatályos üzletszabályzatban és a 2016. március 31. napján meghirdetett, 2016. június 1. napjától
hatályos üzletszabályzatban is meghirdetésre kerültek, oly módon, hogy
- a 2016. április 29-i közzététel napján 2015. november 23-tól hatályos üzletszabályzat címében jelölésre került, hogy „ALAPUL VÉVE A 2016.
ÁPRILIS 29-ÉN KÖZZÉTETT MÓDOSÍTÁSOK NAPJÁN A 2015. NOVEMBER 23-TŐL HATÁLYOS ÜZLETSZABÁLYZATOT”.
- A 2016. június 30. napjától hatályos üzletszabályzat a 2016. június 1. napjától hatályos üzletszabályzatot veszi alapul, így 2016. június 30-tól az az
üzletszabályzat az irányadó, ami a hatályának megjelölésében a következő szerepel: „HATÁLYOS: 2016. június 30-tól”
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.

CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.04.29.

3

