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HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ
ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT
Módosításáról
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 alábbiak szerint módosul 2018. január 13. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések
2018. január 13. hatályos rendelkezések
Aláírási Kódszó: a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások Aláírási Kódszó: olyan érzékeny fizetési adat, mely a CIB Internet
jelszóval történő azonosítási mód esetében a Felhasználó elektronikus alapú Elektronikus Szolgáltatások jelszóval történő azonosítási
aláírásául szolgáló, a Felhasználó által megadott azonosító
(hitelesítési) mód esetében a Felhasználó elektronikus aláírásául
szolgáló, a Felhasználó által megadott azonosító
Átutalás: (i) az Üzletfél, mint Fizető Fél rendelkezése alapján végzett Átutalás: (i) az Üzletfél, mint Fizető Fél közvetenül vagy fizetésolyan Pénzforgalmi Szolgáltatás, amelynek során az Üzletfél, mint kezdeményezési szolgáltatón keresztül tett rendelkezése alapján
Fizető Fél Bankszámláját a Kedvezményezett javára megterhelik, végzett olyan Pénzforgalmi Szolgáltatás, amelynek során az Üzletfél,
valamint (ii) a hatósági atutalás és (iii) az átutalási végzés alapján mint Fizető Fél Bankszámláját a Kedvezményezett javára megterhelik,
történő átutalás.
valamint (ii) a hatósági átutalás és (iii) az átutalási végzés alapján
történő átutalás.
Átvételi Időpont: Banki Napon belül a Bank által a Banki Órarendben
meghatározott azon időpontok, amely időpontokig fizetési megbízást a
Bank az Üzletféltől átvesz.

Átvételi Időpont: Banki Napon belül a Bank által a Banki Órarendben
meghatározott azon kezdő és záró időpont, amely között a fizetési
megbízást a Bank az Üzletféltől átveszi valamint Banki Napon belül a
Bank által a Banki Órarendben meghatározott azon kezdő és záró
időpont , amely között a Bank a beérkező fizetési műveleteket átveszi.

Azonosított elektronikus út: a Távközlő Eszköz közül a CIB internet
alapú Elektronikus Szolgáltatások rendszerei minősülnek azonosított
elektornikus útnak.

Azonosított elektronikus út: a Távközlő Eszköz, Távoli kommunikáció
közül a CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatások rendszerei
minősülnek azonosított elektornikus útnak.

Banki Órarend: a megbízások Átvételi Időpontjának és teljesítésének
rendje, amelyet a Bank határoz meg a Kondíciós Lista mellékletében.

Banki Órarend: a fizetési megbízások Átvételi Időpontjának és
teljesítésének rendje, amelyet a Bank határoz meg a Kondíciós Lista
mellékletében.
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Bankkártya PIN Kód: (Personal Identification Number – személyi
azonosító kódszám) az a személyre szóló és titkos kód, amely az
Üzletfél kizárólagos és egyértelmű azonosításához szükséges a
Bankkártya Tranzakciókkal kapcsolatban.

Bankkártya PIN Kód: (Personal Identification Number – személyi
azonosító kódszám) olyan érzékeny fizetési adat, mely személyre szóló
és titkos kód, amely az Üzletfél kizárólagos és egyértelmű
azonosításához
(hitelesítéséhez)
szükséges
a
Bankkártya
Tranzakciókkal kapcsolatban.

Bankszámlakivonat: a Bank által az Üzletfél számára megküldött, a
Keretszerződésen alapuló megbízás alapján a Bankszámlán, vagy ha
az Üzletfélnek nincs Bankszámlája, akkor a számla igénybevétele nélkül
lebonyolított, a megbízással kapcsolatos utólagos tájékoztatás, ideértve
az Üzletfél által a Bank részére fizetendő, a Pénzforgalmi
Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi díjat, költséget vagy egyéb
fizetési kötelezettséget tartalmazó kimutatást is.

Bankszámlakivonat: a Bank által, a Keretszerződésen alapuló
megbízás alapján a Bankszámlán, vagy ha az Üzletfélnek nincs
Bankszámlája, akkor a számla igénybevétele nélkül lebonyolított, a
megbízással kapcsolatos utólagos tájékoztatás, ideértve az Üzletfél által
a Bank részére fizetendő, a Pénzforgalmi Szolgáltatással kapcsolatos
valamennyi díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget
tartalmazó kimutatást is.

Beszedés: a Kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan
Pénzforgalmi
Szolgáltatás,
amelynek
során
a
Fizető
Fél
Bankszámlájának a Kedvezményezett javára történő megterhelése a
Fizető Fél által a Kedvezményezettnek, a Kedvezményezett bankjának
vagy a Fizető Fél saját bankjának adott hozzájárulás alapján történik.

Beszedés: a Kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan
Pénzforgalmi
Szolgáltatás,
amelynek
során
a
Fizető
Fél
Bankszámlájának a Kedvezményezett javára történő megterhelése a
Fizető Fél által a Kedvezményezettnek, a Kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a Fizető Fél saját pénzforgalmi
szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik.

CIB Bank mobilalkalmazás Felhasználói Kézikönyv: a CIB Bank
mobilalkalmazáshoz kapcsolódóan, a CIB internet alapú Elektronikus
Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat segédletét képező,
a Bank internetes honlapján elhelyezett olyan dokumentum, amely
részletezi a CIB Bank mobilalkalmazás 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 mobilalkalmazás Felhasználói Kézikönyv: a CIB Bank
mobilalkalmazáshoz kapcsolódóan, a CIB internet alapú Elektronikus
Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat segédletét képező,
a Bank internetes honlapján elhelyezett olyan dokumentum, amely
részletezi az alkalmazás műszaki és szoftver követelményeit, a CIB
Bank mobilalkalmazás 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.
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CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv: a CIB Internet Bankhoz
kapcsolódóan, a CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat segédletét képező, a Bank
internetes honlapján elhelyezett olyan dokumentum, amely részletezi a
CIB Internet Bank 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 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 Internet Bank Felhasználói Kézikönyv: a CIB Internet Bankhoz
kapcsolódóan, a CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat segédletét képező, a Bank
internetes honlapján elhelyezett olyan dokumentum, amely részletezi az
Internet Bank műszaki és szoftver követelményeit, a CIB Internet Bank
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 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 műszaki és szoftver követelményeit, 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 mobilToken: a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyvben és a
MobilCIB Felhasználói Kézikönyvben meghatározott mobil eszközre
telepíthető, egyszer használatos jelszót generáló eszköz (szoftver)
amelyet a PIN-kód és PIN kód emlékeztető (ország név és annak
zászlója) véd a jogosulatlan használattól.

CIB mobilToken: a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyvben
meghatározott mobil eszközre telepíthető, az érzékeny fizetési adatot,
az egyszer használatos jelszót generáló eszköz (szoftver) amelyet a
PIN-kód és PIN kód emlékeztető (ország név és annak zászlója) véd a
jogosulatlan használattól.

Easy Token: olyan jelszógeneráló eszköz, amelyet az Elektronikus
Szolgáltatás belépési képernyőjén megadható belépési jelszó véd a
jogosulatlan használattól.

Easy Token: olyan érzékeny fizetési adatnak minősülő jelszót generáló
eszköz, amelyet az Elektronikus Szolgáltatás belépési képernyőjén
megadható belépési jelszó véd a jogosulatlan használattól.

Elektronikus Szolgáltatás: jelenti a CIB Internet Bank, MobilCIB, CIB

Elektronikus Szolgáltatás: jelenti a CIB Internet Bank, CIB Bank
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Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online és Business Terminál
igénybevétele útján nyújtott szolgáltatást.

mobilalkalmazás, CIB Bank Online és Business Terminál igénybevétele
útján nyújtott szolgáltatást.

Nem volt ilyen fogalom.

Érzékeny fizetési adatok: olyan adatok (PIN kód, Aláírási kódszó,
Felhasználói azonosító, jelszó), amelyek csalás elkövetésére
alkalmazhatók, ideértve az Üzletfél személyes azonosítási (hitelesítési)
adatait is azzal, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy
számlainformációs szolgáltatás tekintetében nem érzékeny fizetési adat
a számlatulajdonos neve és a fizetési számlájának száma.

Feldolgozás: mindazon feladatok elvégzése, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a Bank egy fizetési megbízást teljesíthessen

Feldolgozás: a fizetési megbízás benyújtását követően mindazon
feladatok elvégzése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Bank egy
fizetési megbízást rendszereiben rögzítsen, átvehessen és teljesítsen.
Felhasználó-azonosító: a
CIB
Internet
alapú
Elektronikus
Szolgáltatások rendszerében a Bank által a Felhasználó részére
generált érzékeny fizetési adatnak minősülő egyedi azonosító, amely a
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokba történő belépéskor a
Felhasználó azonosításának (hitelesítésének) részét képező azonosítók
egyike
Felhasználói Kézikönyv: a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv,
CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online Felhasználói
Kézikönyv bármelyike.

Felhasználó-azonosító:
a
CIB
Internet
alapú
Elektronikus
Szolgáltatások rendszerében a Bank által a Felhasználó részére
generált egyedi azonosító, amely a CIB Internet alapú Elektronikus
Szolgáltatásokba történő belépéskor a Felhasználó azonosításának
részét képező azonosítók egyike
Felhasználói Kézikönyv: a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv,
és a MobilCIB Felhasználói Kézikönyv, CIB Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyv bármelyike.
Nem volt ilyen fogalom.

Fizető Fél: az a jogalany:

Feltételes Átutalás: az Üzletfél által CIB Internet Bank, CIB24 útján a
Bank részére adott olyan, Szerződés szerinti megbízás, amelynek során
a Bank a Kondíciós Listában meghatározott eladó(k) javára,
meghatározott termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) (a továbbiakban:
termék) megvásárlása céljából a termék ellenértékét átutalja azzal, hogy
az ilyen Átutalás az eladó visszaigazolásával teljesül.
Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás: olyan nem a Bank által nyújtott
szolgáltatás, amely az Üzletfél kérésére a Banknál vezetett fizetési
számla vonatkozásában fizetési megbízás indítására szolgál.;
Fizető Fél: az a jogalany:
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aki Bankszámla-tulajdonosaként
megbízást hagy jóvá;

Bankszámlájáról

fizetési

aki Bankszámla hiányában fizetési megbízást ad; vagy

aki Bankszámla-tulajdonosaként Bankszámlája terhére fizetési
megbízást hagy jóvá;
aki Bankszámla hiányában fizetési megbízást ad; vagy

akinek a Bankszámláját hatósági átutalási megbízás vagy
átutalási végzés alapján megterhelik.

akinek a Bankszámláját hatósági átutalási megbízás vagy
átutalási végzés alapján megterhelik.

Forint Átutalás: forintban történő, különböző pénznemek közötti
átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi Fizetési Művelet

Forint Átutalás: forintban kezdeményezett Fizetési művelet, függetlenül
attól, hogy különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) igényele vagy sem és hogy belföldre vagy külföldre irányul-e.
Írásbeliség: Írásbeli szerződéskötésnek minősül, a Szerződés
kézjeggyel történő aláírással történő létrejötte, továbbá különösen, de
nem kizárólagosan: a Keretszerződés vonatkozásában történő
limitmódosítás, valamint a Betét lekötése Távközló Eszköz, Távoli
kommunikáció útján, a Keretszerződés vonatkozásában telefonon
történt limitmódosítás bármelyik fél kérésére, a felek bármikor utóbb
történő írásbeli megerősítésével történő létrejötte, valamint a Szerződés
esetében Távközlő Eszközön, Távoli kommunikáció útján a Bank vagy
az Üzletfél által kezdeményezett, a másik félhez eljuttatott szerződéses
nyilatkozatnak utóbb a másik fél által történő, papír alapon vagy
Elektronikus
Szolgáltatás
útján
megküldött
megerősítése,
visszaigazolása, továbbá a Távközlő Eszközön, Távoli kommunikáció
útján a Bank vagy az Üzletfél által a Bank által biztosított felületen
kezdeményezett szerződéses nyilatkozatnak az Üzletfél vagy a Bank
által Távközlő Eszköz útján, Távoli kommunikáció útján történő
elfogadása, az azonosított elektronikus úton történő szerződéskötés,
mely esetben a Bank ajánlatának minősülnek az Elektronikus
Szolgáltatás rendszerében az Üzletfél részére megjelenített szerződési
feltételek és az Üzletfél aláírásának minősül az alkalmazott Távközlési
eszközre, Távoli kommunikációra
irányadó szabályok szerint
azonosított Üzletfél általi aláírást/jóváhagyást igénylő műveletek
aláírására szolgáló jelszavak, Kódszavak azaz az Üzletfél Elektronikus
aláírásának vagy személyi azonosítószámának megadása továbbá az
Üzletfél kézjeggyel aláírt szerződéskötésre irányuló ajánlatának Bank
által történő elfogadása. Írásbeli nyilatkozatnak minősül az Elektronikus
aláírópadon megjelenített nyilatkozat kézzel létrehozott elektronikus

Írásbeliség: Írásbeli szerződéskötésnek minősül, a Szerződés
kézjeggyel történő aláírással történő létrejötte, továbbá különösen, de
nem kizárólagosan: a Keretszerződés vonatkozásában történő
limitmódosítás, valamint a Betét lekötése Távközló Eszköz útján, a
Keretszerződés vonatkozásában telefonon történt limitmódosítás
bármelyik fél kérésére, a felek bármikor utóbb történő írásbeli
megerősítésével történő létrejötte, valamint a Szerződés esetében
Távközlő Eszközön a Bank vagy az Üzletfél által kezdeményezett, a
másik félhez eljuttatott szerződéses nyilatkozatnak utóbb a másik fél
által történő, papír alapon vagy Elektronikus Szolgáltatás útján
megküldött megerősítése, visszaigazolása, továbbá a Távközlő
Eszközön a Bank vagy az Üzletfél által a Bank által biztosított felületen
kezdeményezett szerződéses nyilatkozatnak az Üzletfél vagy a Bank
által Távközlő Eszköz útján történő elfogadása, az azonosított
elektronikus úton történő szerződéskötés, mely esetben a Bank
ajánlatának minősülnek az Elektronikus Szolgáltatás rendszerében az
Üzletfél részére megjelenített szerződési feltételek és az Üzletfél
aláírásának minősül az alkalmazott Távközlési eszközre irányadó
szabályok szerint azonosított Üzletfél általi aláírást/jóváhagyást igénylő
műveletek aláírására szolgáló jelszavak, Kódszavak azaz az Üzletfél
elektronikus aláírásának vagy személyi azonosítószámának megadása.
Írásbeli nyilatkozatnak minősül az Elektronikus aláírópadon
megjelenített nyilatkozat kézzel létrehozott
elektronikus aláírással
történő aláírása.
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aláírással történő aláírása.
Kódszó: az Üzletfél által megadott, maximum 16 karakter hosszú,
alfanumerikus (számokból és betűkből álló), ékezet és szóköz nélküli
azonosító. Jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
esetekben az Üzletfél által adott megbízások megerősítésére szolgál.

Kódszó: az Üzletfél által megadott, maximum 16 karakter hosszú,
alfanumerikus (számokból és betűkből álló), ékezet és szóköz nélküli
azonosító, mely érzékeny fizetési adatnak minősül. Jelen Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben az Üzletfél által
adott megbízások megerősítésére szolgál.

MobilCIB: azon Elektronikus Szolgáltatás, amely a Bank .cib.hu oldalán
mobilinternetezésre képes, meghatározott mobileszközökön keresztül
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 MobilCIB
Felhasználói
Kézikönyvben
meghatározott
szolgáltatások
igénybevételét biztosítja.

Hatályon kívül helyezésre került.

MobilCIB Felhasználói Kézikönyv: a MobilCIB-hez kapcsolódóan, a
CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös
Üzletszabályzat segédletét képező, a Bank internetes honlapján
elhelyezett olyan dokumentum, amely részletezi a MobilCIB 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.
Nemzetközi Forint Átutalás: azon forint Átutalási megbízások,
amelyeknél
a
Kedvezményezett
pénzforgalmi
szolgáltatója
Magyarország határain kívül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.

Külföldre történő Forint Átutalás: azon forint Átutalási megbízások,
amelyeknél
a
Kedvezményezett
pénzforgalmi
szolgáltatója
Magyarország határain kívül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.

PFNY: a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VII.06) sz. MNB

PFNY: 2018. január 12-ig átvett fizetési megbízás esetén a
pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VII.06) sz. MNB rendelet.
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rendelet.

2018. január 13-tól átvett fizetési megbízás esetén pénzforgalom
lebonyolításáról szóló /
(………) sz. MNB rendelet

Pp. : a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény.

Pp. : a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény.

Private / Prémium Kódszó: a Private Banking és Prémium Üzletfelek
kizárólag Személyi Bankár, ill. Prémium Banki Tanácsadóval történő
kapcsolattartás során történő azonosítására szolgáló kódszó.

Private / Prémium Kódszó: a Private Banking és Prémium Üzletfelek
kizárólag Személyi Bankár, ill. Prémium Banki Tanácsadóval történő
kapcsolattartás során történő azonosítására (hitelesítésére) szolgáló
érzékeny fizetési adatnak minősülő kódszó.

Nem volt ilyen fogalom.

Számlainformációs szolgáltatás: olyan online szolgáltatás, amely
összesített információk nyújtására szolgál egy vagy több olyan fizetési
számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy másik
pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál
nyitott.

Nem volt ilyen fogalom.

Személyes hitelesítési adatok: a Bank által hitelesítés céljából az
Üzletfél rendelkezésére bocsátott személyes elemek.

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
Nem volt ilyen fogalom

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
(hitelesítését) követő értesítést
Távoli kommunikáció: bármely módszer, amely a távollévő felek
számára lehetővé teszi - a Keretszerződés, Egyedi Szerződés vagy
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egyéb szerződés megkötése, valamint az egyszeri fizetési megbízási
szerződés érdekében – szerződési nyilatkozat megtételét. A Bank
alkalmazásában Távoli kommunikációnak minősülnek a telefon, telefax,
e-mail, valamint az Elektronikus Szolgáltatások rendszerei. A Távoli
kommunikáció útján történő szerződéskötés lépéseit a vonatkozó
Szerződés tartalmazza. A Távoli kommunikáció útján létrejött szerződés
rendelkezéseit a Bank nyilvántartása rögzíti az Üzletfél számára utóbb
hozzáférhető módon. Az Üzletfélnek lehetősége van a Távoli
kommunikáció útján történő szerződéskötési folyamat során az
esetlegesen beírt hibás adatokat javítani, az üresen hagyott mezőket
kitölteni, illetőleg az üresen hagyott, de kitöltendő adatmezőket a Bank a
Távoli kommunikáción keresztül azonosítja és figyelmeztet a kitöltés
szükségességére. A Távoli kommunikáció útján történő szerződéskötés
nyelve az Üzletfél és a Bank között meghatározott kapcsolattartás
nyelve.
Távoli fizetési művelet: Elektronikus szolgáltatásokon keresztül vagy a
CIB24-en kezdeményezett fizetési művelet.
Telefonos Azonosító Kód (TAK): a CIB24 Szolgáltatások
igénybevétele során az Üzletfelek azonosítására szolgáló, az Üzletfél
által tetszőleges megválasztott négy jegyű titkos szám.

Telefonos Azonosító Kód (TAK): az az érzékeny fizetési adat, mely a
CIB24 Szolgáltatások igénybevétele során az Üzletfelek azonosítására
(hitelesítésére) szolgáló, az Üzletfél által tetszőleges megválasztott
négy jegyű titkos szám.

Üzletfél: a Bank pénzügyi és/vagy kiegészítő pénzügyi, illetve
kiegészítő szolgáltatásait igénybe vevő Fogyasztó és Egyéni Vállalkozó,
ideértve, de nem kizárólagosan, a Bankszámla-tulajdonost, Adóst,
Adóstársat,
Biztosítékot
Nyújtót,
Kártyabirtokost,
Főés
Társkártyabirtokost, Felhasználót, Törvényes Képviselőt és egyéb
képviselőt is, tehát mindazon személyeket, akik az adott Üzletfélnek a
Bankkal fennálló jogviszonyára tekintettel teljesítenek kötelezettséget a
Bank felé vagy gyakorolnak valamely jogosultságot.

Üzletfél: a Bank pénzügyi és/vagy kiegészítő pénzügyi, illetve
kiegészítő szolgáltatásait igénybe vevő Fogyasztó és Egyéni Vállalkozó,
ideértve, de nem kizárólagosan, a Bankszámla-tulajdonost,
Kedvezményzettet, Rendelkezésre jogosultat,
Adóst, Adóstársat,
Biztosítékot Nyújtót, Kártyabirtokost, Fő- és Társkártyabirtokost,
Felhasználót, Törvényes Képviselőt és egyéb képviselőt is, tehát
mindazon személyeket, akik az adott Üzletfélnek a Bankkal fennálló
jogviszonyára tekintettel teljesítenek kötelezettséget a Bank felé vagy
gyakorolnak valamely jogosultságot.
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benyújtás/átvétel a Pénzforgalmi Szolgáltatás során akkor történik,
ha:
az Üzletfél által aláírt, a pénzforgalmi jogszabályoknak
megfelelően kitöltött, papír alapú fizetési megbízás a Bankfiókba érkezik
vagy egyéb módon (ideértve a faxot is) a Bank részére
benyújtott/megadott, amelyet a Bank érkeztet. A fizetési megbízáson az
érkeztetés az Átvételi Időpontjának megjelenítését jelenti;
az Üzletfél által Távközlő Eszközön (ide nem értve a faxot)
beadott, aláíró eszközzel /aláírási kóddal/Kódszóval aláírt, a
pénzforgalmi jogszabályoknak és az elektronikus csatornák
sajátosságainak megfelelően kitöltött fizetési megbízás bekerült a banki
rendszerekbe; vagy
a TAK-kal azonosított Üzletfél által, a pénzforgalmi jogszabályoknak
megfelelően megadott fizetési megbízás a CIB24 által rögzítésre kerül;

benyújtás a Pénzforgalmi Szolgáltatás során akkor történik, ha:
-az Üzletfél által aláírt, a pénzforgalmi jogszabályoknak
megfelelően kitöltött, papír alapú fizetési megbízás a Bankfiókba érkezik
vagy egyéb módon (ideértve a faxot is) a Bank részére
benyújtott/megadott, amelyet a Bank érkeztet. az Üzletfél által Távközlő
Eszközön, Távoli kommunikáción (ide nem értve a faxot) beadott,
Személyes hitelesítési adatokkal aláírt, a pénzforgalmi jogszabályoknak
és az elektronikus csatornák sajátosságainak megfelelően kitöltött
fizetési megbízás bekerült a banki rendszerekbe; vagy
- a Kedvezményezett által vagy Kedvezményezetten keresztül
közvetve Távközlő Eszközön, Távoli kommunikáción (ide nem értve a
faxot) beadott, Személyes hitelesítési adatokkal aláírt fizetési megbízás
bekerült a banki rendszerekbe; vagy
- a TAK-kal azonosított Üzletfél által, a pénzforgalmi
jogszabályoknak megfelelően megadott fizetési megbízás a CIB24 által
rögzítésre kerül;

papír alapú szolgáltatás: azon Pénzforgalmi Szolgáltatások
összessége, amely során az Üzletfél nem Elektronikus Szolgáltatást
vagy CIB24-et vesz igénybe fizetési megbízásának Bank részére
történő átadása során;

papír alapú szolgáltatás: azon Pénzforgalmi Szolgáltatások
összessége, amely során az Üzletfél nem Elektronikus Szolgáltatást
vagy CIB24-et vagy fizetés-kezdeményezési szolgáltatót vesz igénybe
fizetési megbízásának Bank részére történő átadása során;

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

aláírást igénylő műveletek: a CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB Bank Online 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 (hitelesítési) mód esetén
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Kódszót, jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási mód alkalmazása
esetén jelszógeneráló eszközzel generált jelszót kell megadni a
Felhasználó
elektronikus
úton
megadott
aláírásaként
(jóváhagyás/aláírás);

Aláírási Kódszót, jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási
(hitelesítési) mód alkalmazása esetén jelszógeneráló eszközzel generált
jelszót kell megadni a Felhasználó elektronikus úton megadott
aláírásaként (jóváhagyás/aláírás);

jelszógeneráló eszköz által generált jelszó alatt a jelszógeneráló
eszköz által generált számsor értendő, amely a CIB Internet alapú
Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe történő belépéskor a Felhasználó
azonosításának részét képező azonosítók egyike, valamint a CIB
Internet alapú Elektronikus Szolgáltatás rendszerén keresztül aláírást
igénylő műveletek esetén a Felhasználó elektronikus aláírásául szolgál;

jelszógeneráló eszköz által generált jelszó alatt a jelszógeneráló
eszköz által generált számsor értendő, amely a CIB Internet alapú
Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe történő belépéskor a Felhasználó
azonosításának (hitelesítésének) részét képező azonosítók egyike,
valamint a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatás rendszerén
keresztül aláírást igénylő műveletek esetén a Felhasználó elektronikus
aláírásául szolgál;

jelszógeneráló eszköz: a Bank által biztosított olyan eszköz vagy
alkalmazás (szoftver), amely a CIB Internet alapú Elektronikus
Szolgáltatások esetében a Felhasználók többfaktoros eszköz alapú
azonosításához és elektronikus aláírásához szükséges egyszer
használatos jelszavakat állít elő. A jelszógeneráló eszköz egyben a
Token, az Easy Token, az O-key token és a CIB mobilToken együttes
megnevezése, amely bármelyiket jelenti akár külön-külön, akár
együttesen.

jelszógeneráló eszköz: a Bank által biztosított olyan eszköz vagy
alkalmazás (szoftver), amely a CIB Internet alapú Elektronikus
Szolgáltatások esetében a Felhasználók többfaktoros eszköz alapú
azonosításához (hitelesítéséhez) és elektronikus aláírásához szükséges
egyszer használatos jelszavakat állít elő. A jelszógeneráló eszköz
egyben a Token, az Easy Token, az O-key token és a CIB mobilToken
együttes megnevezése, amely bármelyiket jelenti akár külön-külön, akár
együttesen.

4.10.1. Az Egyéni Vállalkozók azonosításához az alábbi
okmányoknak a Bank részére történő bemutatása is
szükséges:

4.10.1.Az Egyéni Vállalkozók azonosításához az alábbi okmányoknak
a Bank részére történő bemutatása is szükséges:

Az Üzletfélre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi, olyan
okirat, amely (az adott Üzletfél vonatkozásában)
igazolja:
- a 2009. évi CXV. tv. szerinti egyéni vállalkozó

Az Üzletfélre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi, olyan
okirat, amely (az adott Üzletfél vonatkozásában)
igazolja:
- a 2009. évi CXV. tv. szerinti egyéni vállalkozó
esetében a nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy
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esetében a nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy
az egyéni vállalkozói igazolvány, illetőleg a tevékenység
végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát
csatolta, vagy a Bank az egyéni vállalkozó
nyilvántartását vezető szervezet nyilvántartásában
meggyőződik arról, hogy az egyéni vállalkozó a
nyilvántartásban szerepel.

az egyéni vállalkozói igazolvány, illetőleg a tevékenység
végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát
csatolta, vagy a Bank az egyéni vállalkozó
nyilvántartását vezető szervezet nyilvántartásában
meggyőződik arról, hogy az egyéni vállalkozó a
nyilvántartásban szerepel.
- egyéni cég esetén, hogy az egyéni céget a cégbíróság
bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét már benyújtotta;

- egyéni cég esetén, hogy az egyéni céget a cégbíróság
bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét már benyújtotta;

- a nyilvántartásba vétel megtörténtét olyan személy
esetén, akinek tevékenysége jogszerű folytatásához
hatósági, kamarai vagy bírósági nyilvántartásba vétel
szükséges;

- a nyilvántartásba vétel megtörténtét olyan személy
esetén, akinek tevékenysége jogszerű folytatásához
hatósági, kamarai vagy bírósági nyilvántartásba vétel
szükséges;
f)

Ügynökök és egyéb személyek
A felhatalmazás alapján a Bank jogosult arra,
hogy az Üzletfélre vonatkozó, egyébként bank-,
értékpapírtitoknak,
üzleti
titoknak
vagy
személyes adatnak minősülő információkat
és/vagy adatokat a Bank szolgáltatásainak
nyújtásához szükséges és igénybe vett, a
Bankkal
és/vagy
a
CIB
Bankcsoport
tagvállalatával szerződéses viszonyban lévő és
titoktartási kötelezettség alatt álló ügynökei,
közreműködői, nyomdászai, a követelések
érvényesítésével
megbízott
személyek/vállalkozások,
a
kiszervezett
tevékenységet végző személyek/vállalkozások,
a fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi
felmérést, kutatást végző szervezetek, illetve

f)

Közvetítők és egyéb személyek
A felhatalmazás alapján a Bank jogosult arra,
hogy az Üzletfélre vonatkozó, egyébként bank-,
értékpapírtitoknak,
üzleti
titoknak
vagy
személyes adatnak minősülő információkat
és/vagy adatokat a Bank szolgáltatásainak
nyújtásához szükséges és igénybe vett, a
Bankkal
és/vagy
a
CIB
Bankcsoport
tagvállalatával szerződéses viszonyban lévő és
titoktartási kötelezettség alatt álló közvetítői,
közreműködői, nyomdászai, a követelések
érvényesítésével
megbízott
személyek/vállalkozások,
a
kiszervezett
tevékenységet végző személyek/vállalkozások,
a fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi
felmérést, kutatást végző szervezetek, illetve
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egyéb megbízottjai és képviselői részére, akár
külföldre is kiszolgáltassa. Az adatátadásra az
irányadó törvények rendelkezéseinek betartása
mellett,
kiszervezési,
közvetítési,
adatfeldolgozási szerződés alapján kerülhet
sor.

egyéb megbízottjai és képviselői részére, akár
külföldre is kiszolgáltassa. Az adatátadásra az
irányadó törvények rendelkezéseinek betartása
mellett,
kiszervezési,
közvetítési,
adatfeldolgozási szerződés alapján kerülhet
sor.

7.1.4.1. A jelenleg hatályos Hpt. 279 § (2) bekezdésére
vagy a későbbiekben, e rendelkezéssel megegyező
tartalmú, mindenkor hatályos rendelkezés alapján a Bankkal
Szerződéssel rendelkező Üzletfél és a Bank között az
alábbiakban meghatározott körben jöhet létre Azonosított
elektronikus úton Szerződés, mely Szerződés írásbeli
szerződésnek minősül.

7.1.4.1. A jelenleg hatályos Hpt. 279 § (2) bekezdésére
vagy a későbbiekben, e rendelkezéssel megegyező
tartalmú, mindenkor hatályos rendelkezés alapján a Bankkal
Szerződéssel rendelkező Üzletfél és a Bank között az
alábbiakban meghatározott körben jöhet létre Azonosított
elektronikus úton Szerződés, mely Szerződés írásbeli
szerződésnek minősül.

a) Betétszerződés

a) Betétszerződés

b) Fedezetlen hitelre vonatkozó szerződés

b) Fedezetlen hitelre (Ingatlan fedezettel nem biztosított
hitelre vagy kölcsönre) vonatkozó szerződés

c) Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó
Szerződés
(Bankszámlára
vonatkozó
Szerződés,
Bankkártyára vonatkozó Szerződés)
d) Számlakivonat küldése elektronikus úton (E-delivery
szolgáltatás)
e) Mobilbank szolgáltatás.

c) Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó
Szerződés
(Bankszámlára
vonatkozó
Szerződés,
Bankkártyára vonatkozó Szerződés)
d) Számlakivonat küldése elektronikus úton (E-delivery
szolgáltatás)
e) Mobilbank szolgáltatás
f) csatlakozás a Bank által kötött csoportos biztosításhoz.

9.1.Rendes felmondás

9.1.Rendes felmondás
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Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, a Szerződést
írásban:

Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, a Szerződést
írásban:

9.1.1.az Üzletfél indokolás nélkül, 15 napos (Hitel-, Kölcsönszerződés,
Bankszámlára és Fizetési Műveletre, illetve Bankkártyára vonatkozó
(Keret)Szerződés esetében 30 napos) felmondási idővel jogosult
felmondani.

9.1.1.az Üzletfél indokolás nélkül, 15 napos (Hitel-, Kölcsönszerződés,
esetében 30 napos) felmondási idővel jogosult felmondani.

9.1.2.9.1.3.a Bank indokolás nélkül, 30 napos (Bankkártyára, CIB
Mobilbank Szolgáltatásra vonatkozó (Keret)Szerződést 2 hónapos,
széfszolgáltatásra vonatkozó Szerződést 15 napos) felmondási idővel
jogosult felmondani, azzal, hogy a határozott idejű Hitel és Kölcsönszerződést a Bank rendes felmondással nem mondhatja fel.

9.1.2.az Üzletfél a Keretszerződést indokolás nélkül
felmondási idővel jogosult felmondani.

1 hónapos

9.1.3.a Bank indokolás nélkül, 30 napos ((a
széfszolgáltatásra
vonatkozó Szerződést 15 napos) felmondási idővel jogosult felmondani
azzal, hogy a határozott idejű Hitel és - Kölcsönszerződést a Bank
rendes felmondással nem mondhatja fel.
9.1.4.A Bank a Keretszerződést indokolás nélkül 2 hónapos felmondási
idővel jogosult felmondani.

Nem volt ilyen rendelkezés

9.8.A hat hónapnál hosszabb ideje fennálló Keretszerződést az
Üzletfél
díj-,
költségvagy
egyéb
fizetési
kötelezettségmentesen mondhatja fel. A hat hónapnál
rövidebb ideje fennálló keretszerződés Üzletfél általi
felmondása esetén a Bank Üzletféltől ellenértékre jogosult, ha
a Kondíciós Lista ezt tartalmazza. Az ellenérték nem
haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül
felmerülő költségeit. E tekintetben a Banknak az Üzletfél felé
elszámolási kötelezettsége áll fenn.
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14.FELELŐSSÉG

14.FELELŐSSÉG

Bank érdek- és hatókörén kívül eső események

Bank érdek- és hatókörén kívül eső események

A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek

A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek

14.2.5.abból erednek, hogy a Felhasználó-azonosító, a Kódszó és
bármely egyéb azonosító megváltoztatása vagy megváltozása esetén a
megváltozott azonosító nem jutott az Üzletfél által rendelkezni
jogosultként megadott személy tudomására. A megváltozott
azonosítónak a rendelkezni jogosultként megadott személlyel való
ismertetése az Üzletfél kötelezettsége, az ennek elmulasztásából eredő
károkért a Bank nem felel.

14.2.5.abból erednek, hogy az Érzékeny fizetési adat és bármely
egyéb azonosító megváltoztatása vagy megváltozása esetén a
megváltozott azonosító nem jutott az Üzletfél által rendelkezni
jogosultként megadott személy tudomására. A megváltozott
azonosítónak a rendelkezni jogosultként megadott személlyel
való ismertetése az Üzletfél kötelezettsége, az ennek
elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel.

14.3.A Error! Reference source not found. szakasz (Egyéb értesítési
formák, elektronikus kapcsolat), valamint Tranzakciókhoz használt
azonosító, fizetési és egyéb eszközök és jelszavak, illetve Elektronikus
Szolgáltatások vonatkozásában:

14.3. A Error! Reference source not found. szakasz (Egyéb értesítési
formák, elektronikus kapcsolat), valamint az Érzékeny fizetési adatok
illetve Elektronikus Szolgáltatások vonatkozásában:

a)

A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek
Távközlő
Eszköz
vagy
Bankkártya
igénybevételével
történő
adatátvitel,
információátadás,
Bankkártya
Tranzakció
jóváhagyása során előforduló tévedés, félreértés
vagy hiba (ideértve a technikai hibát is és a
tévedésből,
félreértésből,
hibából
eredő
késedelmes kézbesítést is) eredményeként
keletkeznek, kivéve, ha a tévedés, félreértés
vagy hiba a Bank érdekkörében jelentkezett
vagy az a Banknak felróható és azt nem az
Üzletfél okozta. Ezen csatornák használata
során felmerülő esetleges visszaélésekből eredő
károkért a Bank kizárja a felelősségét. A
hivatkozott
eszközökön
keresztül
küldött

a)

A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek
Távközlő Eszköz, Távoli kommunikáció vagy
Bankkártya igénybevételével történő adatátvitel,
információátadás,
Bankkártya
Tranzakció
jóváhagyása során előforduló tévedés, félreértés
vagy hiba (ideértve a technikai hibát is és a
tévedésből,
félreértésből,
hibából
eredő
késedelmes kézbesítést is) eredményeként
keletkeznek, kivéve, ha a tévedés, félreértés
vagy hiba a Bank érdekkörében jelentkezett
vagy az a Banknak felróható és azt nem az
Üzletfél okozta. Ezen csatornák használata
során felmerülő esetleges visszaélésekből eredő
károkért a Bank kizárja a felelősségét. A
hivatkozott
eszközökön
keresztül
küldött
értesítés (ideértve az Érzékeny fizetési adatok
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értesítés (ideértve a Tranzakció jóváhagyását is
például a Bankkártya PIN Kód megadásával)
esetén, az eszközök jellegéből adódóan a Bank
csak azt vizsgálja, hogy a rendelkezéshez
szükséges
azonosító
kódok
helyesen
megadásra kerültek-e. A helyesen közölt
azonosító kódok megadása esetén a Bank az
értesítést minden további vizsgálat nélkül az
Üzletféltől származónak tekinti és amennyiben
az értesítés (megbízás) formailag és tartalmilag
megfelel a Szerződés szabályainak, úgy a Bank
jogosult az abban foglalt információt/megbízást
eredetinek tekinteni és adott esetben az abban
megadottakat végrehajtani (a hibás vagy
olvashatatlan, nem szerződésszerű, illetve
adathiányos megbízást a Bank jogosult teljesítés
nélkül visszaküldeni/visszautasítani). A nem
formanyomtatványon beadott megbízásokért a
Bank
jogosult
a
Kondíciós
Listában
meghatározott külön díjat felszámítani;

megadásával) esetén, az eszközök jellegéből
adódóan a Bank csak azt vizsgálja, hogy a
rendelkezéshez szükséges Érzékeny fizetési
adatok
helyesen megadásra kerültek-e. A
helyesen közölt Érzékeny fizetési adatok
megadása esetén a Bank az értesítést minden
további
vizsgálat
nélkül
az
Üzletféltől
származónak tekinti és amennyiben az értesítés
(megbízás) formailag és tartalmilag megfelel a
Szerződés szabályainak, úgy a Bank jogosult az
abban foglalt információt/megbízást eredetinek
tekinteni és adott esetben az abban
megadottakat végrehajtani (a hibás vagy
olvashatatlan, nem szerződésszerű, illetve
adathiányos megbízást a Bank jogosult teljesítés
nélkül visszaküldeni/visszautasítani). A nem
formanyomtatványon beadott megbízásokért a
Bank
jogosult
a
Kondíciós
Listában
meghatározott külön díjat felszámítani;

c) Az olyan, jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában,

c) Az olyan, jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában,

- amelyek a Felhasználó birtokából kikerült, vagy ellopott azonosításra
vonatkozó adatokkal (Felhasználói azonosító, jelszó, aláírási kódszó,
Token PIN kód), illetve a Jelszógeneráló eszközzel vagy a CIB
mobilToken/CIB
bank
mobilalkalmazás
esetén
a
mobil
eszközzel/mobiltelefonnal történtek, vagy az azonosításra vonatkozó
adatok (Felhasználói azonosító, jelszó, aláírási kódszó, Token, PIN
kód), illetve a Jelszógeneráló eszköz vagy a CIB mobilToken esetén a
mobil eszköz jogosulatlan használatából erednek, az Internet-alapú
Elektronikus Szolgáltatásra szerződést kötő Üzletfél és/vagy

- amelyek a Felhasználó birtokából kikerült vagy ellopott Érzékeny
fizetési adatokkal illetve a Jelszógeneráló eszközzel vagy a CIB
mobilToken/CIB
bank
mobilalkalmazás
esetén
a
mobil
eszközzel/mobiltelefonnal történtek, vagy az Érzékeny fizetési adatok,
illetve a Jelszógeneráló eszköz vagy a CIB mobilToken/CIB Bank
mobilalkalmazás esetén a mobil eszköz jogosulatlan használatából
erednek, az Internet-alapú Elektronikus Szolgáltatásra szerződést kötő
Üzletfél és/vagy
-

amelyek

a

Kártyabirtokos

birtokából

kikerült,

vagy

ellopott
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- amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült, vagy ellopott
Bankkártyával történtek, vagy a Bankkártya jogosulatlan használatából
erednek, a Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok),
Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos Üzletfél
és/vagy
-amelyek az Üzletfél birtokából kikerült, vagy ellopott TAK kóddal
történtek, vagy a TAK kód jogosulatlan használatából erednek, az
Üzletfél és/vagy
-amelyek az Üzletfél birtokából kikerült, vagy ellopott jelszóval vagy
kódszóval történtek, vagy a jelszó vagy kódszó jogosulatlan
használatából erednek, az Üzletfél
viseli a kárt 45.000 forintnak megfelelő összeg mérték erejéig a Tiltás
megtételét megelőzően.
A tiltás megtételét követően keletkezett kárért a Bank felel.
Amennyiben az előbb meghatározott tiltás tárgyát annak fizikai jelenléte
nélkül vagy elektronikus azonosítása nélkül használták, az előbbiekben
meghatározott Üzletfél a 45.000 forint összeghatár erejéig sem felelős.
-

Nem terheli felelősség az Üzletfelet, ha a
kárt tiltás tárgyának minősülő, olyan,
személyre szabott eljárással okozták,
amely információ technológiai eszköz vagy
távközlési eszköz használatával történt,
vagy a személyes biztonsági elemek – így
a PIN kód vagy egyéb kód, jelszó,
azonosításra vonatkozó adatok – nélkül
használtak.

A Bank mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem
hagyott fizetési művelettel kapcsolatban keletkezett kárt az Üzletfél

Bankkártyával történtek, vagy a Bankkártya jogosulatlan használatából
erednek, a Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok),
Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos Üzletfél
és/vagy
-amelyek az Üzletfél birtokából kikerült, vagy ellopott TAK kóddal
történtek, vagy a TAK kód jogosulatlan használatából erednek, az
Üzletfél és/vagy
-amelyek az Üzletfél birtokából kikerült, vagy ellopott jelszóval vagy
kódszóval történtek, vagy a jelszó vagy kódszó jogosulatlan
használatából erednek, az Üzletfél
viseli a kárt 15 000 forintnak megfelelő összeg mérték erejéig a Tiltás
megtételét megelőzően.
A tiltás megtételét követően keletkezett kárért a Bank felel.
Amennyiben az előbb meghatározott tiltás tárgyát annak fizikai jelenléte
nélkül vagy elektronikus azonosítása nélkül használták, az előbbiekben
meghatározott Üzletfél a 15.000 forint összeghatár erejéig sem felelős.
Nem terheli felelősség az Üzletfelet,
-

a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
ellopását, birtokából történő kikerülését
vagy jogosulatlan használatát a fizető fél a
fizetési művelet teljesítését megelőzően
nem észlelhette,

-

a
kárt
a
Bank
alkalmazottjának,
pénzforgalmi közvetítőjének vagy a Bank
részére
kiszervezett
tevékenységet
végzőnek az intézkedése vagy mulasztása
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csalárd módon eljárva okozta vagy a kárt az eszköz, bankkártya illetve
bármilyen
azonosításra
vonatkozó
adat/jelszó/kód
titokban/biztonságban tartására vonatkozó kötelezettségének
vagy
aTiltásra vonatkozó kötelezettségének szándékos vagy súlyosan
gondatlan megszegésével okozta.

okozta,
-

ha a kárt tiltás tárgyának minősülő, olyan,
személyre szabott eljárással okozták,
amely információtechnológiai eszköz vagy
távközlési eszköz használatával történt,
vagy a személyes biztonsági elemek – így
a PIN kód vagy egyéb Érzékeny fizetési
adat – nélkül használtak.

-

a
Bank
nem
tett
eleget
azon
kötelezettségének, hogy az Üzletfél
bármikor megteheti Tiltást.

A Bank az előbbiek alapján az alábbi esetekben mentesül a felelőssége
alól:



ha
az
azonosításra
vonatkozó
adatot/jelszót/kódot
az
Üzletfél
a
telefonjában, papíron vagy egyéb fellelhető
helyen feljegyzi vagy az eszközzel,
bankkártyával együtt, azonos helyen tárolja;

 eszközt,
bankkártyát
illetve
bármilyen
azonosításra vonatkozó adatot/jelszót/kódot
másnak
átadja,
bármilyen
módon
hozzáférhetővé teszi, másra átruházza,
ügyleti biztosítékul zálogba adja, óvadékként
harmadik személynél elhelyezni, használatra
másnak
átengedni,
jogellenes
célra
használja (így különösen a mindenkor
hatályos jogszabályok által tiltott termék
megvásárlására,
tiltott
szolgáltatás
igénybevételére.);
 az Üzletfél által el nem ismert tranzakciót az
eszköz/bankkártya és az ahhoz tartozó
azonosításra
vonatkozó
adattal/jelszóval/kóddal
(Bankkártya
esetében PIN Kóddal) hajtották végre és
azonosításra
vonatkozó
adattal/jelszóval/kóddal hagyták jóvá, mely

A Bank mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem
hagyott fizetési művelettel kapcsolatban keletkezett kárt az Üzletfél
csalárd módon eljárva okozta vagy a kárt az eszköz, bankkártya illetve
Érzékeny fizetési adatok titokban/biztonságban tartására vonatkozó
kötelezettségének
vagy aTiltásra vonatkozó kötelezettségének
szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
A Bank az előbbiek alapján az alábbi esetekben mentesül a felelőssége
alól:



ha az Érzékeny fizetési adatot az Üzletfél a
telefonjában, papíron vagy egyéb fellelhető
helyen feljegyzi vagy az eszközzel,
bankkártyával együtt, azonos helyen tárolja;

eszközt, bankkártyát illetve Érzékeny fizetési
adatot másnak átadja, bármilyen módon
hozzáférhetővé teszi, másra átruházza,
ügyleti biztosítékul zálogba adja, óvadékként
harmadik személynél elhelyezni, használatra
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azt bizonyítja, hogy a jóváhagyás
Kártyabirtokostól származik.

a

 a bankkártya jogosulatlan harmadik személy
általi birtokba vétele, eltulajdonítása, ha az
Üzletfél szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása miatt következett be, így
különösen,
ha
az
eszköz/bankkártya
tárolására
szolgáló
dolog,
vagy az
eszköz/bankkártya őrizet nélküli hagyása
miatt következett be,
a

Tiltásra
elmulasztása,
teljesítése;

vonatkozó
kötelezettség
késedelmes vagy hiányos

A Bank, magából a letiltásból eredő kárért nem felel, akkor sem, ha a
letiltás nem az ) Üzletféltől (ide tartozik a Felhasználótól,
Kártyabirtokostól) származik (illektételen bejelentés). A Bank felel azért
a kárért, ami abból ered, hogy az Üzletfél a Bank érdekkörében
felmerülő okból Tiltást nem tudta megtenni.
A letiltás bejelentésének időpontja vonatkozásában a Bank által
regisztrált időpont az irányadó. Az eszköz, bankkártya illetve bármilyen
azonosításra vonatkozó adat/jelszó/kód titokban/biztonságban tartása,
valamint az ennek érdekében tett óvintézkedések az Üzletfél
felelőssége.
Súlyos gondatlanságnak számít:



ha
az
azonosításra
adatot/jelszót/kódot
az

vonatkozó
Üzletfél
a

másnak
átengedni,
jogellenes
célra
használja (így különösen a mindenkor
hatályos jogszabályok által tiltott termék
megvásárlására,
tiltott
szolgáltatás
igénybevételére.);
az Üzletfél által el nem ismert tranzakciót az
eszköz/bankkártya és az ahhoz tartozó
Érzékeny fizetési adattal hajtották végre és
azonosításra vonatkozó Érzékeny fizetési
adattal hagyták jóvá, mely azt bizonyítja,
hogy a jóváhagyás a Kártyabirtokostól
származik.
a bankkártya jogosulatlan harmadik személy
általi birtokba vétele, eltulajdonítása, ha az
Üzletfél szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása miatt következett be, így
különösen,
ha
az
eszköz/bankkártya
tárolására
szolgáló
dolog,
vagy az
eszköz/bankkártya őrizet nélküli hagyása
miatt következett be,
a

Tiltásra
elmulasztása,
teljesítése;

vonatkozó
kötelezettség
késedelmes vagy hiányos

A Bank, magából a letiltásból eredő kárért nem felel, akkor sem, ha a
letiltás nem az
Üzletféltől (ide tartozik a Felhasználótól,
Kártyabirtokostól) származik (illektételen bejelentés). A Bank felel azért
a kárért, ami abból ered, hogy az Üzletfél a Bank érdekkörében
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telefonjában, papíron vagy egyéb fellelhető
helyen feljegyzi vagy





ha
az
azonosításra
vonatkozó
adatot/jelszót/kódot
az
eszközre,
bankkártyára
vagy
az
eszközzel,
bankkártyával együtt őrzött tárgyra rögzíti
ha
az
azonosításra
vonatkozó
adatot/jelszót/kódot
az
eszközzel,
bankkártyával együtt, azonos helyen tárolja;

 eszközt,
bankkártyát
illetve
bármilyen
azonosításra vonatkozó adatot/jelszót/kódot
másnak
átadja,
bármilyen
módon
hozzáférhetővé teszi, másra átruházza,
ügyleti biztosítékul zálogba adja, óvadékként
harmadik személynél elhelyezni, használatra
másnak
átengedni,
jogellenes
célra
használja (így különösen a mindenkor
hatályos jogszabályok által tiltott termék
megvásárlására,
tiltott
szolgáltatás
igénybevételére.);
 a bankkártya jogosulatlan harmadik személy
általi birtokba vétele, eltulajdonítása, ha az
Üzletfél szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása miatt következett be, így
különösen,
ha
az
eszköz/bankkártya
tárolására
szolgáló
dolog,
vagy az
eszköz/bankkártya őrizet nélküli hagyása
miatt következett be,
a

Tiltásra

vonatkozó

kötelezettség

felmerülő okból Tiltást nem tudta megtenni.
A letiltás bejelentésének időpontja vonatkozásában a Bank által rögzített
időpont az irányadó. Az eszköz, bankkártya illetve bármilyen Érzékeny
fizetési adat titokban/biztonságban tartása, valamint az ennek
érdekében tett óvintézkedések az Üzletfél felelőssége.
Súlyos gondatlanságnak számít:



ha az Érzékeny fizetési adatot az Üzletfél a
telefonjában, papíron vagy egyéb fellelhető
helyen feljegyzi vagy



ha az Érzékeny fizetési adatot az eszközre,
bankkártyára
vagy
az
eszközzel,
bankkártyával együtt őrzött tárgyra rögzíti



ha az Érzékeny fizetési adatot az eszközzel,
bankkártyával együtt, azonos helyen tárolja;

eszközt, bankkártyát illetve Érzékeny fizetési
adatot másnak átadja, bármilyen módon
hozzáférhetővé teszi, másra átruházza,
ügyleti biztosítékul zálogba adja, óvadékként
harmadik személynél elhelyezni, használatra
másnak
átengedni,
jogellenes
célra
használja (így különösen a mindenkor
hatályos jogszabályok által tiltott termék
megvásárlására,
tiltott
szolgáltatás
igénybevételére.);
a bankkártya jogosulatlan harmadik személy
általi birtokba vétele, eltulajdonítása, ha az
Üzletfél szándékos vagy súlyosan gondatlan
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elmulasztása,
teljesítése;

késedelmes vagy hiányos

magatartása miatt következett be, így
különösen,
ha
az
eszköz/bankkártya
tárolására
szolgáló
dolog,
vagy az
eszköz/bankkártya őrizet nélküli hagyása
miatt következett be,
a

Nem volt ilyen rendelkezés.

Tiltásra
elmulasztása,
teljesítése;

vonatkozó
kötelezettség
késedelmes vagy hiányos

14.11.Felelősség 2019. január 1-ig a fizetés-kezdeményezési vagy
számlainformációs szolgáltató igénybe vételekor
Felelősség
2019.
január
1-ig
fizetés-kezdeményezési
számlainformációs szolgáltató igénybe vételekor

vagy

Tekintettel arra, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgálatás és a
számlainformációs
szolgáltatásra
vonatkozó
szabályozástechnikai standardek még nem kerültek kidolgozásra
a Bank az Internet-alapú elektronikus szolgáltatásain keresztül
nem
akadályozza
a
fizetés-kezdeményezési
és
számlainformációs szolgáltatásokat, azonban
-

a Bank nem követeli meg, hogy a fizetés-kezdeményezési
szolgáltatást nyújtó a Bank felé minden alkalommal azonosítsa
magát, amikor fizetés kezdeményezésre kerül sor, így a Bank a
fizetési megbízást úgy tekinti, mintha az Üzletfél ezt közvetlenül
kezdeményezte volna.

-

A Bank a számlainformációs szolgáltatás nyújtása során
számlainformációs szolgáltatóval nem folytat biztonságos
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kommunikációt
-

Az

a Bank nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, ha az Üzletfél
fizetés-kezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltatást
vesz igénybe.
Üzletfél köteles az alábbiakat mérlegelni, ha
kezdeményezési szolgáltatót vesz igénybe veszi:

fizetés-

- a fizetés-kezdeményezési szolgáltatással összefüggésben a
szolgáltató semmilyen időpontban nem birtokolja a
pénzeszközeit,
- biztosítja-e a szolgáltató, hogy az ügyfele személyes hitelesítési
adataihoz az ügyfélen és a személyes hitelesítési adatok
kibocsátóján kívül más ne férjen hozzá, valamint azokat
biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja-e,
- biztosítja-e a szolgáltató, hogy az ügyfelére vonatkozó, a
fizetés-kezdeményezési szolgáltatás keretében megszerzett
egyéb adatokat csak a kedvezményezett részére és csak az
ügyfele kifejezett hozzájárulásával továbbítja
- tárol -e az ügyfeléről érzékeny fizetési adatot,
- a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges adatokon kívül más adatot kér-e az ügyfelétől,
- a fizető fél által kifejezetten igényelt fizetés-kezdeményezési
szolgáltatás nyújtásától eltérő célból használ-e és tárol-e
adatokat, valamint hozzá fér-e adatokhoz és
- módosítja-e a fizetési megbízás összegét, kedvezményezettjét
vagy bármely más jellemzőjét.

Az
Üzletfél
köteles
az
alábbiakat
számlainformációs szolgáltatót vesz igénybe:

mérlegelni,

ha

- kérte-e az ügyfél kifejezett jóváhagyását, hogy a szolgáltatást
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nyújtsa
- biztosítja-e a szolgáltató, hogy az ügyfele személyes hitelesítési
adataihoz az ügyfélen és a személyes hitelesítési adatok
kibocsátóján kívül más ne férhessen hozzá, valamint azokat
biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja-e,
- kizárólag az ügyfele által megjelölt fizetési számlákhoz és az
azokhoz
tartozó
fizetési
műveletekre
vonatkozó
információkhoz fér-e hozzá,
- nem kér-e fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési
adatot és

- az ügyfele által kifejezetten igényelt számlainformációs
szolgáltatástól eltérő célból használ-e és tárol-e adatokat,
valamint hozzá fér-e adatokhoz.

Az Üzetfél, ha az észleli, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltató
vagy a számlainformációs szolgáltató nem felel meg a fentieknek, nem
biztosítja a fentiekben meghatározottak, köteles a szolgáltatást igénybe
vételét megszüntetni.
Ha az Üzletfél fizetés-kezdeményezési szolgáltató vagy
számlainformációs szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe a
Bank a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását
követően köteles haladéktalanul a helyesbítés iránti kérelemnek
helyt adni.
Az olyan, jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában
fizetési-kezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményeztek,
és Felhasználó birtokából kikerült, vagy ellopott Érzékeny fizetési
adatokkal történtek, vagy az Érzékeny fizetési adatok jogosulatlan
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használatából
erednek,
az
Internet-alapú
Elektronikus
Szolgáltatásra szerződést kötő Üzletfél viseli a kárt 45 000
forintnak megfelelő összeg mérték erejéig a Tiltás megtételét
megelőzően.
A tiltás megtételét követően keletkezett kárért a Bank felel.
Amennyiben az előbb meghatározott tiltás tárgyát annak fizikai
jelenléte nélkül vagy elektronikus azonosítása nélkül használták,
az előbbiekben meghatározott Üzletfél a 45.000 forint
összeghatár erejéig sem felelős.
Nem terheli felelősség az Üzletfelet,
-

ha a kárt tiltás tárgyának minősülő, olyan,
személyre szabott eljárással okozták,
amely információtechnológiai eszköz vagy
távközlési eszköz használatával történt,
vagy a személyes biztonsági elemek nélkül
használtak. Vagy

-

a
Bank
nem
tett
eleget
azon
kötelezettségének, hogy az Üzletfél
bármikor megteheti Tiltást.

A Bank mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá
nem hagyott fizetési művelettel kapcsolatban keletkezett kárt az
Üzletfél csalárd módon eljárva okozta vagy a kárt az Érzékeny
fizetési adatok titokban/biztonságban tartására vonatkozó
kötelezettségének vagy a Tiltásra vonatkozó kötelezettségének
szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
A Bank az előbbiek alapján az alábbi esetekben mentesül a
felelőssége alól:
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-ha
olyan
fizetés-kezdeményezési
szolgáltatót vesz igénybe, aki nem biztosítja
a fentieket
- a Tiltásra vonatkozó kötelezettség
elmulasztása, késedelmes vagy hiányos
teljesítése;
A letiltás bejelentésének időpontja vonatkozásában a Bank által rögzített
időpont az irányadó.
Súlyos gondatlanságnak számít:
-olyan fizetés-kezdeményezési szolgáltató
igénybe vétele, aki nem biztosítja a fentieket
- a Tiltásra vonatkozó kötelezettség
elmulasztása, késedelmes vagy hiányos
teljesítése;

20.4.

A módosítás következménye

20.4.1. Elfogadás
Amennyiben az Üzletfél a módosítás hatálybalépéséig nem
tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja
el, úgy a módosítás az Üzletfél által elfogadottnak
tekintendő.A módosítás hatálybalépésének időpontjától a
Bank és az Üzletfelek között fennálló Szerződésekre a
módosított változat az irányadó.
20.4.1.1.

Megszűnés Keretszerződés esetén

Keretszerződést érintő módosítás esetében, amennyiben

20.5.

A módosítás következménye

20.5.1. Elfogadás
A Keretszerződés módosítását az Üzletfél a módosítás
javasolt hatálybalépéséig elfogadhatja.
Amennyiben az Üzletfél a Keretszerződést érintő módosítás
(20.3.2. pont) javasolt hatálybalépéséig nem tájékoztatja a
Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a
módosítás az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.
Amennyiben az Üzletfél a kamatot, díjat és egyéb, a 20.3.2.
szakasz körébe nem tartozó feltételt érintő módosítás
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a fenti határidőig az Üzletfél arról tájékoztatja a Bankot,
hogy a módosítást nem fogadja el, a Keretszerződés
automatikusan megszűnik a módosítás hatálybalépése
előtti Banki Napon.
20.4.1.2.

Felmondás

Amennyiben az Üzletfél a módosítást nem fogadja el, úgy
jogosult a módosítással érintett Szerződést azonnali
hatállyal, a módosítás hatálybalépése előtti napig, díj-,
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül
felmondani. Ez a szakasz nem vonatkozik Referencia
Kamatláb esetén a Referencia Kamatláb változásából
eredő kamatváltozásra. Jelzáloglevéllel finanszírozott,
illetve jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott Hitel vagy
Kölcsön esetén, a kamat, költség vagy díj az Üzletfél
számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása miatt az
Üzletfelet megillető felmondás gyakorlásakor a Bank
jogosult a lejárat előtti visszafizetéssel járó költségeit
érvényesíteni.

esetén a módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a
Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a
módosítás az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.
Elfogadás esetén a módosítás Keretszerződés esetén a
javasolt időpontban, egyéb esetben a meghirdetett
időpontban lép hatályba.
20.5.1.1.

Felmondás, módosítás el nem fogadása

Amennyiben az Üzletfél a módosítást nem fogadja el, úgy
jogosult a módosítással érintett Szerződést azonnali
hatállyal, a módosítás hatálybalépése előtti napig, díj-,
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül
felmondani.
Keretszerződést
érintő
módosítás
esetén
az
Keretszerződést az Üzletfél jogosult azonnali hatállyal, a
módosítás hatálybalépése előtti napig, díj-, költség- vagy
egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani.
Az Üzletfél a Keretszerződés módosításának javasolt
hatálybalépésig a módosítást elutasíthatja. Amennyiben
az Üzletfél a Keretszerződés módosítását elutasítja, ez a
Keretszerződés azonnali hatályú díj-, költség- vagy egyéb
fizetési kötelezettség nélküli felmondásának minősül,
ebben az esetben a Keretszerződés automatikusan
megszűnik a módosítás hatálybalépése előtti Banki
Napon.
Ez a szakasz nem vonatkozik Referencia Kamatláb esetén
a
Referencia
Kamatláb
változásából
eredő
kamatváltozásra. Jelzáloglevéllel finanszírozott, illetve
jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott Hitel vagy Kölcsön

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti
Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

26
esetén, a kamat, költség vagy díj az Üzletfél számára
kedvezőtlen egyoldalú módosítása miatt az Üzletfelet
megillető felmondás gyakorlásakor a Bank jogosult a lejárat
előtti visszafizetéssel járó költségeit érvényesíteni.
20.5.1.2.

Elszámolás

Ha a Keretszerződés módosítása a Bank által biztosított
valamely szolgáltatás megszűnésére irányul, a feleknek
egymással el kell számolniuk, így különösen az Üzletfél
által előre fizetett díjakkal. Ez esetben a Bank a
ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére
jogosult azzal, hogy a Bank az elszámolás teljesítéséért
díjat, költséget vagy más fizetési kötelezettséget nem
számíthat fel.

21.1.Amennyiben a harmadik személy által nyújtott Szolgáltatást a Bank
a Kondíciós Listában meghatározott biztosítóval kötött biztosítási
szerződés (a továbbiakban: biztosítási szerződés) alapján biztosítja, az
Üzletfél a Szolgáltatás igénylésével hozzájárul a Bank és a biztosító
által kötött biztosítási szerződés személyi hatályának Üzletfélre és
abban az esetben, ha a biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét
képező biztosítási feltételek alapján biztosított lehet az Üzletféltől eltérő
személy, az általa megnevezett Biztosítottra történő kiterjesztéséhez. A
biztosítási szerződés hatálya az Üzletfélre és az előbbiekben
meghatározott esetben az Üzletfél által meghatározott személyre mint
biztosítottra csak abban az esetben terjed ki, ha a biztosítási szerződés
elválaszthatatlan részét képező biztosítotti nyilatkozatot a biztosítási
feltétételekben meghatározottak szerint megtette, és az a Bank által
rögzítésre került.

21..1.

Amennyiben a harmadik személy által nyújtott Szolgáltatást a
Bank a Kondíciós Listában meghatározott biztosítóval kötött
biztosítási szerződés (a továbbiakban: csoportos biztosítási
szerződés) alapján biztosítja a csoportos biztosítási szerződés
személyi hatálya a biztosítási feltételekben meghatározottak
szerint terjedhet ki az Üzletfélre és abban az esetben, ha a
biztosításra vonatkozó biztosítási feltételek alapján biztosított
lehet az Üzletféltől eltérő személy, az általa megnevezett
Biztosítottra.
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Módosítás oka (kivéve a 7.1.4.1., 21.1. pont): Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági
Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi rendelkezése alapján kerül sor:


bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés
hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának
eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy
azok változása: A PSD2 irányelv* magyar jogszabályokba történő átültetése, így a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009.
LXXXV. törvény 2018. január 13-án hatályba lépő módosítása, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló Magyar Nemzeti Bank elnökének
MNB rendelet tervezete
* az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a
2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről

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.


a MobilCIB szolgáltatás megszűnése, melyről az üzletfeleket a Bank már értesítette

Módosítás oka 7.1.4.1. és a 21.1. pont (csoportos biztosítási szerződés) esetében: Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi rendelkezése alapján kerül sor:


harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott Szolgáltatás esetében a Szolgáltatás feltételeinek harmadik személy által történő
megváltoztatása,



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

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017.12.13.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti
Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

