Hirdetmény

Általános Lakossági Üzletszabályzat, és a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló CIB
Internet alapú Elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 2019.01.30.
napjától hatályos módosításáról
1./A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank Általános Lakossági Üzletszabályzatának alábbi pontja
2019.01.30. napjától az alábbiak szerint módosul:
2. MEGHATÁROZÁSOK
BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb): Az MNB a BUBOR kezelésére vonatkozó
jogkörében eljáró Referenciamutató Jegyzési Bizottsága (a továbbiakban: RJB) döntése alapján
kijelölt bankok által jegyzett bankközi forint hitelkamatlábakból az MNB szabályzatában rögzített
módon számított referencia-kamatláb, amelyet a Magyar Nemzeti Bank minden Banki Napon
közzétesz a Reuters "BUBOR"” oldalán, illetve a sajtó rendelkezésére bocsát publikálás céljából. A
Bank a honlapján elérhetővé teszi az ingatlannal fedezett kölcsönök éves ügyleti kamatának
megállapításához figyelembe vett érvényes BUBOR mértékét, továbbá elérhetővé teszi a BUBOR
korábbi adatait.
CIB Internet Bank: azon Elektronikus Szolgáltatás, amely a Bank internetes honlapján (www.cib.hu)
webböngészőn keresztül vagy saját számítógépre telepíthető formátumban érhető el magyar és angol
nyelven és amelyen keresztül a Bank a Bankszámla-tulajdonos/Hitel- vagy Bevásárlókártya
Főkártyabirtokos, CIB Bankcsoportba tartozó lízingtársasággal finanszírozási szerződést kötő Üzletfél
és/vagy az általuk megadott Felhasználó részére interneten keresztül a CIB Internet Bank
Felhasználói Kézikönyvben meghatározott szolgáltatások igénybevételét biztosítja.
2./A fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló CIB Internet alapú Elektronikus
szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat alábbi pontja 2019.01.30. napjától az
alábbiak szerint módosul:
2. TECHNIKAI FELTÉTELEK
2.6. Amennyiben az alkalmazni kívánt böngésző nem felel meg az elvárt technikai feltételeknek,
úgy az internetbanki program használata kizárólag akkor lehetséges, ha a Felhasználó letölti
az internet banki programot a Bank honlapjáról, arra a számítógépre, amelyen használni
szeretné. Ha a böngésző nem felel meg a technikai feltételeknek vagy az internetbanki
program letöltése sikertelen, úgy a Felhasználó az Internet Bank szolgáltatásait nem tudja
használni.
Módosítás oka:
Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági
Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi rendelkezése alapján kerül sor:
- bármely, a Bank működésére, jogviszonyaira kiható 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;
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- harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott Szolgáltatás esetében a
Szolgáltatás feltételeinek harmadik személy által történő megváltoztatása,
Amennyiben a módosítás(oka)t nem fogadja el, úgy a hatálybalépés(ük) előtti napig Önnek
lehetősége van a keretszerződést személyesen bankfiókunkban vagy írásban, azonnali hatállyal,
díjmentesen felmondani, ellenkező esetben a Bank a módosítást Ön által elfogadottnak tekinti.
CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2019. január 23.
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