HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS 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 Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata az alábbiak szerint módosul 2015. november 1.
napjától.
Jelenleg hatályos rendelkezés

2015. november 1-től hatályos rendelkezés

2. AZ EGYES BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ
VAGY ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

2. AZ EGYES BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ
VAGY ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK
2.1.3. Csomagok
2.1.3. Csomagok
(h) CIB Kártyázó Számlacsomag: CIB Kártyázó Minimum Számlacsomag,
CIB Kártyázó Médium Számlacsomag és CIB Kártyázó Maximum
(h) CIB Kártyázó Számlacsomag: CIB Kártyázó Minimum Számlacsomag,
Számlacsomag
CIB Kártyázó Médium Számlacsomag és CIB Kártyázó Maximum
5.6.Bankkártya-tranzakciók számának meghatározásakor az alábbiak szerint
Számlacsomag
történik a díjvisszatérítés mértékét befolyásoló Bankkártya-tranzakciók
meghatározása:
5.6. A Bank a Bankkártya-Tranzakciók dátuma (Vásárlás napja) alapján
- a Bankkártya-Tranzakciók dátuma (Vásárlás napja) irányadó, ha a
Bankkártya tranzakciót annak teljesítése előtt a Bank ellenőrzi,
határozza meg a naptári hónapban történt Bankkártya-tranzakciók számát,
hagyja jóvá (online Bankkártya Tranzakció) és
- Bankkártya-Tranzakció elszámolásának (könyvelésének) dátuma
mely azt jelenti, hogy nem a Bankkártya-tranzakció elszámolásának
az irányadó, ha Bankkártya tranzakciót annak teljesítése előtt az
(könyvelésének) dátuma az irányadó a díjvisszatérítés mértékét befolyásoló
Elfogadóhely vagy a kártyatársaság maga ellenőrzi, hagyja jóvá
(offline Bankkártya Tranzakció).
Bankkártya-tranzakciók számának meghatározásakor.
A visszatérítés mértékét meghatározó Bankkártya-tranzakciók az előbbiekben
meghatározott típusú Bankkártya-tranzakciók darabszámának összege alapján
kerül meghatározásra.
Az egyoldalú módosítására a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi rendelkezése
alapján kerül sor:
-

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

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: 2015.08.31.

