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HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ
ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT
változásáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a bank fogyasztók és
egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata meglévő Üzletfeleket kedvezően érintve alábbiak szerint változik 2017.
szeptember 15. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések
2017. szeptember 15. napjától hatályos rendelkezések
Nem volt ilyen fogalom
CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyv: a CIB Bank Online-hoz
kapcsolódóan, a CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat segédletét képező, a Bank
internetes honlapján elhelyezett olyan dokumentum, amely részletezi a
CIB Bank Online útján elérhető Szolgáltatások körét, az Elektronikus
Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételeket, a
használatához szükséges teljes és részletes lebonyolítási rendet,
valamint részletesen tartalmazza azon magatartási szabályokat,
amelyek a használat során az Elektronikus Szolgáltatás felhasználójától
elvárhatóak és a rendszerek szabályszerű és biztonságos használatát
célozzák.
CIB Bank Online: azon Elektronikus Szolgáltatás, amely a Bank
internetes honlapján (www.cib.hu) érhető el, és amelyen keresztül a
Bank
a
Bankszámla-tulajdonos/Hitelvagy
Bevásárlókártya
Főkártyabirtokos, CIB Bankcsoportba tartozó lízingtársasággal
finanszírozási szerződést kötő Üzletfél és/vagy az általuk megadott
Felhasználó részére interneten keresztül a CIB Bank Online
Felhasználói
Kézikönyvben
meghatározott
szolgáltatások
igénybevételét biztosítja.
Elektronikus Szolgáltatás: jelenti a CIB Internet Bank, MobilCIB, CIB Elektronikus Szolgáltatás: jelenti a CIB Internet Bank, MobilCIB, CIB
Bank mobilalkalmazás és Business Terminál igénybevétele útján Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online és Business Terminál
nyújtott szolgáltatást
igénybevétele útján nyújtott szolgáltatást
Felhasználói Kézikönyv: a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv, Felhasználói Kézikönyv: a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv,
és a MobilCIB Felhasználói Kézikönyv, CIB Bank mobilalkalmazás és a MobilCIB Felhasználói Kézikönyv, CIB Bank mobilalkalmazás,
Felhasználói Kézikönyv bármelyike.
CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyv bármelyike.
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Tartós Adathordozó: olyan eszköz, amely az Üzletfél számára
lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig
történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és
tartalommal történő megjelenítését, ideértve, de nem kizárólagosan (i) a
Error! Reference source not found. szakaszban meghatározott
módon történő postai úton történő értesítést, (ii) a Bankszámlakivonaton
történő értesítést, (iii) az Üzletfél által megadott email értesítési címre
történő elektronikus levél küldést, (iv) a CIB Mobilbank vagy a LÜSZben meghatározott bármely SMS szolgáltatás keretében az Üzletfél által
megadott mobiltelefonszámra történő SMS üzenet küldést, (v) a CIB
Házibank, CIB Bank mobilalkalmazás vagy CIB Internet Bank
szolgáltatás keretében az Üzletfél azonosítását követő értesítést.
CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatások: a CIB Internet
Bank, CIB Bank mobilalkalmazás és a MobilCIB Szolgáltatások
összefoglaló elnevezése;
aláírást igénylő műveletek: a CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás és MobilCIB Felhasználói Kézikönyv Szolgáltatási
csomagok és Funkciólista mellékletében felsorolt azon CIB Internet
Bank/CIB Bank mobilalkalmazás funkciókként megjelölt műveletek,
amelyek Bank által történő teljesítéséhez a Felhasználónak jelszóval
történő azonosítási mód esetén Aláírási Kódszót, jelszógeneráló
eszközzel történő azonosítási mód alkalmazása esetén jelszógeneráló
eszközzel generált jelszót kell megadni a Felhasználó elektronikus úton
megadott aláírásaként (jóváhagyás/aláírás);

Tartós Adathordozó: olyan eszköz, amely az Üzletfél számára
lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig
történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és
tartalommal történő megjelenítését, ideértve, de nem kizárólagosan (i) a
Error! Reference source not found. szakaszban meghatározott
módon történő postai úton történő értesítést, (ii) a Bankszámlakivonaton
történő értesítést, (iii) az Üzletfél által megadott email értesítési címre
történő elektronikus levél küldést, (iv) a CIB Mobilbank vagy a LÜSZben meghatározott bármely SMS szolgáltatás keretében az Üzletfél által
megadott mobiltelefonszámra történő SMS üzenet küldést, (v) a CIB
Házibank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online vagy CIB
Internet Bank szolgáltatás keretében az Üzletfél azonosítását követő
értesítést.
CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatások: a CIB Internet
Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online és a MobilCIB
Szolgáltatások összefoglaló elnevezése;
aláírást igénylő műveletek: a CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB Bank Online és MobilCIB Felhasználói Kézikönyv
Szolgáltatási csomagok és Funkciólista mellékletében felsorolt azon CIB
Internet Bank/CIB Bank mobilalkalmazás/CIB Bank Online funkciókként
megjelölt műveletek, amelyek Bank által történő teljesítéséhez a
Felhasználónak jelszóval történő azonosítási mód esetén Aláírási
Kódszót, jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási mód alkalmazása
esetén jelszógeneráló eszközzel generált jelszót kell megadni a
Felhasználó
elektronikus
úton
megadott
aláírásaként
(jóváhagyás/aláírás);

Változás oka:
-

új CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatás a CIB Online bevezetése. A szolgáltatást az üzletfelek az erről szóló szerződéssel tudják
igénybe venni.
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Jelenleg hatályos rendelkezések
22.14. Kapcsolat más hitelintézettel

2017. szeptember 15. napjától hatályos rendelkezések
22.14. Kapcsolat más hitelintézettel

Az Üzletfél kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul bejelenti a
Banknak, ha más hitelintézetnél kölcsönt kíván felvenni, mely Kölcsön
felvételéhez a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az
Üzletfél vállalja, hogy más hitelintézettől kölcsönt a fentieknek
megfelelően kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával igényel.

Az Üzletfél kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul bejelenti a
Banknak, ha más hitelintézetnél a Bank zálogjogával terhelt ingatlan
fedezetre kölcsönt kíván felvenni, mely Kölcsön felvételéhez a Bank
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Üzletfél vállalja, hogy
más hitelintézettől kölcsönt a fentieknek megfelelően kizárólag a Bank
előzetes írásbeli hozzájárulásával igényel.

Változás oka:
-

az MNB 38980-2/2017 számú megkeresésének való megfelelés, mely alapján tisztességtelen rendelkezések módosításra kerültek.

Jelenleg hatályos rendelkezések
Nem volt ilyen fogalom

2017. szeptember 15. napjától hatályos rendelkezések
Befogadás: CIB Minősített Fogyasztóbarát Hitel igénylése esetén, a
Bank által az Üzletfél részére átadott „A hiteligényléshez szükséges
ellenőrző lista” elnevezésű dokumentumban a Bank által megjelölt a
hiteligénylés befogadásához szükséges összes dokumentum – az
értékbecslés és az adásvételi szerződés kivételével- hiánytalan
benyújtásának időpontja.
CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel: az a Hitel, amelynek
szerződési feltételeit a Magyar Nemzeti Bank az általa kiadott
mindenkor hatályos „Minősített fogyasztóbarát lakáshitel” minősítésére
elnevezésű pályázati kiírásban meghatározottak szerint minősített és
amely vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank a „Minősített
fogyasztóbarát lakáshitel” minősítés használatát biztosította.

Kamatperiódus: a Szerződésben és/vagy egyéb módon meghatározott
időszak, amely időszak alatt a Bank nem jogosult a kamatláb/kamatfelár
mértékét egyoldalúan módosítani. Állami kamattámogatott hitel
esetében a Kamatperiódus a Támogatási Rendeletben mindenkor

Kamatperiódus: a Szerződésben és/vagy egyéb módon meghatározott
időszak, amely időszak alatt a Bank nem jogosult a kamatláb/kamatfelár
mértékét egyoldalúan módosítani. Állami kamattámogatott hitel
esetében a Kamatperiódus a Támogatási Rendeletben mindenkor
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meghatározottak szerinti 1 (egy) év vagy 5 (öt) év.

meghatározottak szerinti 1 (egy) év vagy 5 (öt) év. CIB Minősített
Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén 5 (öt) év vagy 10 (tíz) év.

Nem volt ilyen fogalom

Kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és
a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a
hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el
nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon
kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a
nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám

Változás oka:
-

Üzletfelek számára nyújtott új Szolgáltatás bevezetése:
•

CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel bevezetése az MNB 111872-16/2017 számú, „Vezetői levél a „Minősített Fogyasztóbarát
Lakáshitel” pályázat elbírálásáról és ezen minősítés használatának biztosításáról szóló döntésről” vezetői levele alapján; továbbá

•

CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes kölcsön bevezetése.

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017.09.14.
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