HIRDETMÉNY
KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ
KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
VÁLTOZÁSÁRÓL
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti
Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Kiszervezett tevékenységekről szóló Különös Üzletszabályzatában
szereplő „kiszervezett tevékenységek köre”, illetve a „kiszervezett tevékenységek végzője”
alábbi rendelkezések 2019.07.17. napjától az alábbiak szerint módosulnak.
Kiszervezett tevékenységek köre (zárójelben
a
kiszervezés
záró
dátuma
kerül
feltüntetésre, amennyiben a szerződés
határozott időre szól)

Kiszervezett tevékenység végzője

Postai szolgáltatások, eMessage/Hibridmail-en
keresztül igénybe vehető szolgáltatások
(2020.06.30.)

Selecta CEE s.r.o

Pénztárrendszer üzemeltetése (2020.04.30.)

APPELLO Kft.

fejlesztői tevékenységek, tesztelés, támogatás
(Mortgage Lending alkalmazás)
CLAVIS
rendszerek
támogatása

üzemeltetésének

szervezési,
tesztelési
szolgáltatások

és

DORSUM Zrt.

fejlesztési

incidens- és problémakezelési szolgáltatások
(2020.05.31.)
BT szoftver üzemeltetése (2021.04.30.)
Szállítás, költöztetés, iratszállítási szolgáltatás
(2020.03.31.)
Dokumentációs
tevékenység
és
szoftverfejlesztés, informatikai szolgáltatás
(fejlesztés, tesztelés, szervezés)
HITREG jelentéskészítő szoftverrel kapcsolatos
szervezői
és
tesztelés
támogatási
szolgáltatások (2019.12.16.)
Big Financial Data projekt tesztelése és
támogatása, kockázatkezelési tárgyú feladatok
ellátása,
SAS adattárház szervező és tesztelés
támogatás, valamint a Partner Pult, a Mobilapp,
és a CIB Business Online nevű rendszerekkel
kapcsolatos,
tesztelési
és
támogatási
szolgáltatások (2020.05.05.)
Accounting Factory rendszer éles adatmigráció
tesztelése miatt szervezői és tesztelés
támogatási szolgáltatások, AnaCredit projekt,

COMSOFT Bt.
Budateher Kft.
BSCE Tanácsadó és Informatikai Kft.

BCS
Business
Consulting
Services
Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

IFRS9
szervezői,
tevékenység

tesztelési

támogatási

Bankkártya
(2024.01.01.)

tevékenység

támogatása

Mercury Processing Services International Ltd.

Bankkártya
(2024.01.01.)

tevékenység

támogatása

Mercury Processing Services International
Payment Card Processing and Development
Ltd.

CLAVIS rendszerre vonatkozó tesztelés,
támogatás,
szervezés,
Equition
Arcsys
fejlesztési
tevékenység,
értékpapír
rendszerszervezői feladatok (2019.12.31.)

Advocate Business Consulting Kft.

Contact center üzemeltetésének támogatása
(2022.04.30.)

TCT Hungary Kft.

informatikai biztonsági célból végfelhasználói
adatok viselkedési jellemzőinek vizsgálatával
kapcsolatos szolgáltatás nyújtása (2020.03.21.)

BioCatch Ltd.

szervezői és tesztelés támogatási
szolgáltatások (2020.06.11.)

opus suum consilio Kft.

szakértői támogatás szolgáltatások

Vialto Consulting Kft.

eseménykezelési szolgáltatások (2020.06.25.)

Unioffice Rendszerház Kft.

Business Intelligence szakértői tevékenység
(2019.12.31.)

SoftwareSwan Solutions Kft.

adminisztrációs feladatok, dokumentumkezelés
(2022.01.28.)

Pesti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet

CIB Bank Zrt.

Közzététel napja: 2019.07.16.

