Hirdetmény
a társas vállalkozások, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére
szóló Bankkártya Különös Üzletszabályzat módosításáról

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 társas vállalkozások, egyéb szervezetek és egyéni
vállalkozók részére szóló Bankkártya Különös Üzletszabályzatának (a továbbiakban jelen I.
pont vonatkozásában „KÜSZ”) alábbi pontjai 2017. július 17. napjától a lentiek szerint
módosulnak
4.2.A Bankkártya a rajta feltüntetett érvényességi időn belül mindaddig a Kártyabirtokos birtokában
marad és érvényes, amíg az Üzletfél Bankszámla-kapcsolata a Bankkal fennáll, és
4.2.1 a Bankkártya letiltásra nem került, vagy
4.2.2 azt a Kártyabirtokos vagy az Üzletfél vissza nem adja a Banknak.
A Bankkártya lejáratát megelőzően a lejárati hónap 25. napjáig a Bankkártya Szerződésen
meghatározott átadási módoknak megfelelően a Bank automatikusan eljuttatja a Kártyabirtokos
részére az új Bankkártyát, amelynek költségeit az Üzletfél Bankszámlájára terheli. Amennyiben az
Üzletfél nem kéri a Bankkártya(k) automatikus megújítását, erről köteles a Bankot legkésőbb 2
hónappal a lejárat előtt írásban, illetve a CIB24-re és egyes, rögzített telefonvonalon megadható
megbízásokra vonatkozó KÜSZ szerinti esetben, rögzített telefonvonalon értesíteni. Amennyiben az
Üzletfél az értesítési határidőt elmulasztja, a Bank a Kondíciós Listában meghatározott Bankkártya
éves díj időarányos részére jogosult, amellyel jogosult az Üzletfél nála vezetett bármely
Bankszámláját megterhelni. Ebben az esetben a Bankkártya Igénylőlap szerinti Szerződés a
Bankkártya érvényességének lejáratakor megszűnik.
Az Üzletfél jelen Különös Üzletszabályzat elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
Bankkártyák nem kerülnek a fenti módon automatikus megújításra, amennyiben a Bank a Bankkártyát
érintő termék megszüntetésére vonatkozó döntést hoz. A Bank ezen döntéséről a Bankkártya lejáratát
megelőző legalább 2 hónappal megelőzően írásban értesíti az Üzletfelet.

4.3. A Bank a Bankkártyát inaktív állapotban adja át az arra jogosult részére. Az Üzletfél valamennyi,
Bankszámlájához kapcsolódó Bankkártyát aktiválni (érvényesíteni) jogosult, míg a Kártyabirtokos
kizárólag a saját nevére szóló Bankkártyát jogosult aktiválni a Bankkártya érvényességi idején belül.
Az Üzletfél a Bankkártya aktiválására harmadik személyt írásban meghatalmazni jogosult. A
Bankkártya érvényesítésére (aktiválására) az alábbi csatornákon kerülhet sor: Bankfiókokban, CIB24en keresztül Telefonos Azonosító Kód megadását követően, CIB internet alapú Elektronikus
Szolgáltatásokon vagy CIB Bank mobilalkamazáson keresztül a vonatkozó Felhasználói
Kézikönyvben szabályozottak szerint, illetve a CIB24-re és egyes, rögzített telefonvonalon megadható
megbízásokra vonatkozó KÜSZ szerinti esetben, rögzített telefonvonalon. Érintéssel történő fizetésre
alkalmas Bankkártya érintéssel történő fizetésre az aktíválás és az első hagyományos, chip leolvasásával
és PIN kóddal jóváhagyott tranzakció után használható. A Bankkártya aktiválásra legkésőbb az ez irányú
kérelem Bank általi kézhezvételétől számított egy Banki Napon belül kerül sor. Amennyiben a
Bankkártya nem kerül aktiválásra legkésőbb a Bankkártya érvényesség előtt 60 nappal, a Bankkártya
nem kerül megújításra.
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5.6. Bármely egyéb okból történő Bankkártya újragyártás esetén (különösen, de nem kizárólagosan
rongálódás, mágnescsík vagy chip hibája, Bankkártya PIN Kód pótlása) a Bank új Bankkártyát és
szükség esetén Bankkártya PIN Kódot bocsát ki a Kártyabirtokos részére a következő érvényeséggel:
5.6.1. Ha naptári évet nézve a pótlás iránti kérelem a pótolni kért Bankkártya lejárati hónapja előtti
hónap valamelyikében érkezik (kivéve a 5.6.4-6. pontokban meghatározott azon eseteket, amikor a
kérelem a Betéti Bankkártya lejaratát megelőző 60 napon belül érkezik a Bankhoz) a Bankhoz az új
Bankkártya lejáratának éve, úgy kerül meghatározásra, hogy a pótlási kérelem évéhez hozzáadásra
kerül 2 év, az új Bankkártya lejáratának hónapja pedig megegyezik a pótolni kért Bankkártya lejárati
hónapjával, azaz a lejárati hónap nem változik.
5.6.2. Ha naptári évet nézve a pótlás iránti kérelem a pótolni kért Bankkártya lejárati hónapja utáni
hónap valamelyikében érkezik a Bankhoz az új Bankkártya lejáratának éve úgy kerül meghatározásra,
hogy a pótlási kérelem évéhez hozzáadásra kerül 3 év, az új Bankkártya lejáratának hónapja pedig
megegyezik a pótolni kért Bankkártya lejárati hónapjával, azaz a lejárati hónap nem változik.
5.6.3. Ha naptári évet nézve a pótlás iránti kérelem a pótolni kért Bankkártya lejárati hónapjának
megfelelő hónapban érkezik a Bankhoz az új Bankkártya lejáratának éve, úgy kerül meghatározásra,
hogy a pótlási kérelem évéhez hozzáadásra kerül 3 év, az új Bankkártya lejáratának hónapja pedig
megegyezik a pótolni kért Bankkártya lejárati hónapjával.
5.6.4. Ha a pótlási igény a Bankkártya lejárata előtti hónapban érkezik a Bankhoz és a Bankkártya a
pótlás bejelentésekor tiltott vagy nem aktív, az új Betéti Bankkártya lejáratának éve, úgy kerül
meghatározásra, hogy a pótlási kérelem évéhez hozzáadásara kerül 2 év, az új Bankkártya
lejáratának hónapja pedig megegyezik pótlási kérelem hónapjával, azaz a lejárat hónapja módosul.
5.6.5. Ha a pótlási igény a Bankkártya lejáratának hónapjában érkezik a Bankhoz és a Bankkártya
pótlás bejelentésekor tiltott vagy nem aktív, az új Bankkártya lejáratának éve, úgy kerül
meghatározásra, hogy a pótlási kérelem évéhez hozzáadásara kerül 3 év, az új Bankkártya
lejáratának hónapja pedig megegyezik a pótolni kért Betéti Bankkártya lejárati hónapjával.
5.6.6. Ha a pótlási igény a Betéti Bankkártya lejárata előtti 60 napon belül érkezik a Bankhoz és a
Betéti Bankkártya pótlás bejelentésekor aktív, mivel a Betéti bankkártya már megújítás alatt van, így
az új Bankkártya lejáratának éve a pótolni kért Betéti Bankkártya lejáratától számított 3 év
10. AZ EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSRENDJE A BANKKÁRTYÁKNAK AZ ÉRINTÉSSEL
TÖRTÉNŐ FIZETÉSRE ALKALMAS BANKKÁRTYÁRA TÖRTÉNŐ CSERÉJÉRE VONATKOZÓAN
10.1 Általános rendelkezés
A Bank az aktivált Bankkártyákat egy új szolgáltatással, az érintéssel történő fizetés szolgáltatással
látja el, biztosítva ezzel, hogy a Kártyabirtokosok a fizetés során az érintéssel történő fizetésre
vonatkozó szabályok alapján hagyják jóvá a Bankkártya Tranzakciókat.
Jelen bekezdés értelmében aktivált Bankkártyának az a Bankkártya minősül, mely a 2017. júliustól a
Bankkártya lejáratában meghatározott hónapnak megfelelő hónapot megelőző hónap 1. napjáig
aktiválásra került. Az előbbiek azt jelenti, hogy a Kártyabirtokosnak 2017. júliustól legkésőbb a
Bankkártya lejáratában meghatározott hónapnak megfelelő hónapot megelőző hónap 1. napján a nap
végéig aktiválni kell a Bankkártyát, ahhoz hogy az aktívált Bankkártyának minősüljön és így az,
érintéssel történő fizetést biztosító bankkártyára kerüljön lecserélésre.
A módosítás során külön szabályok vonatkoznak a 2017. augusztustól (ideértve az 2017. augusztust)
a 2018. júliusig (ideértve a 2018. júliust) lejáró kártyák módosítására, mely eljárást a továbbiakban
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Automatikus lejáratkori módosításnak nevezzük és külön szabályok vonatkoznak a 2018.
szeptembertől (ideértve a 2018. szeptembert) a 2020. júliusig (ideértve a 2020. júliust) lejáró kártyák
módosítására, mely módosítást Előrehozott lejáratkori módosításnak nevezzük.
Az Automatikus lejáratkori módosítás 2017. augusztustól és 2018. júliusig tart az alábbi ütemezés
szerint. Az Automatikus lejáratkori módosítás során a Bank a lejáró Bankkártyák helyett a Bankkártyák
lejáratakor új Bankkártyaként Érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát juttat el a Üzletfél
részére. Az előbbiek alapján a 4.2.2. ponthoz képest a változás, hogy a Bankkártya lejáratát
megelőzően a lejárati hónap 25. napjáig a Bank a Szerződésben meghatározott átadási módnak
megfelelően automatikusan az új Érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát juttatja el az
Üzletfél részére.
Előrehozott lejáratkori módosítás 2017. szeptembertől 2018. júliusig tart az alábbi ütemezés szerint.
Előrehozott lejáratkori módosítás során a Bank 2018. szeptembertől (ideértve a 2018. szeptembert) a
2020. júliusig (ideértve a 2020. júliust) lejáró Bankkártyák lejáratában meghatározott hónapban
Érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát juttat el az Üzletfél részére. Az előbbiek alapján az
1.8.3. ponthoz képest a változás, hogy annak ellenére, hogy a Bankkártya nem jár le a Bank 2017.
szeptembertől 2018. júliusig a Bankkártya lejáratában meghatározott hónapnak megfelelő hónap 25.
napjáig a Szerződésben meghatározott átadási módnak megfelelően az Üzletfél részére eljuttatja az
új Érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát.

A Bankkártyák cseréje során új Bankkártya PIN Kód nem kerül megküldésre. Az érintéssel történő
fizetésre alkalmas bankkártya a cserével érintett Bankkártyához tartozó utolsó érvényes PIN Kóddal
használható.
10.2 Az egyoldalú módosítás általános eljárásrendje
Az Automatikus lejáratkori Bank általi egyoldalú módosítás a módosítás során kibocsátott Bankkártya
aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra kerülő Bankkártyán jelölt lejáratakor lép hatályba.
Az Előrehozott lejáratkori Bank általi egyoldalú módosítás a módosítás során kibocsátott Bankkártya
aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra kerülő Bankkártyán jelölt lejárati dátumban
meghatározott hónaptól számított 4. hónap első Banki napján lép hatályba a 2017. és 2018. évben.A
módosításra kerülő Bankkártyák érvényessége megszűnik az aktiválással.
Ha a hatályba lépés napjáig nem történik meg az aktiválás, a Bank a hatályba lépés napján a
Bankkártyát mint plasztikkártyát olyan státuszba helyezi, hogy az megszűntnek minősül. Ezen
időponttól a Bankkártya a Kártyabirtokos által nem használható, azonban ez a Bankkártya Szerződés
hatályát nem érinti.
10.3 A Bank kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések
Az Automatikus lejáratkori módosítás esetén a Bank kötelezettsége, hogy a módosítás ideje alatt a
Bankkártya lejáratát megelőzően a lejárati hónap 25. napjáig a Bank a Szerződésben meghatározott
átadási módnak megfelelően a Üzletfél részére automatikusan eljuttassa az új Érintéssel történő
fizetésre alkalmas Bankkártyát.

Az Előrehozott lejáratkori módosítás esetén a Bank kötelezettsége, hogy módosítás ideje alatt a
lejárati hónapnak megfelelő hónap 25. napjáig a Bank a Szerződésben meghatározott átadási
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módnak megfelelően a Üzletfél részére eljuttassa az új Érintéssel történő fizetésre alkalmas
Bankkártyát.

A módosítás során kibocsátott Bankkártyát az Üzletfél által az Igénylőlap szerinti a Szerződésben
meghatározott átadási módnak megfelelően a Bank az Üzletfél részére, az Üzletfél külön
rendelkezése nélkül, eljuttatja a 10.1. pontban meghatározott hónap 25. napjáig.
10.4 Az Üzletfél kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések
Az Automatikus lejáratkori módosítás esetén az Üzletfélnek a módosítás miatt nincs több
kötelezettsége, mint amit a jelen Feltételek meghatároznak arra az esetre, amikor a Bank új a
Bankkártyát azért küld, mert lejár a Betéi Bankkártya. Az Üzletfél köteles gondoskodni arról, hogy a a
részére megküldött, a módosítás során kibocsátott Bankkártya aktiválása a 4.3. pontban írtak szerint
a módosítás hatályba lépéséig, azaz legkésőbb a módosításra kerülő Bankkártyán jelölt lejárat
hónapjának utolsó napjáig megtörténjen.
Az Előrehozott lejáratkori módosítás esetén az Üzletfél köteles gondoskodni arról, hogy a Bankkártya
aktiválása a 4.3. pontban írtak szerint legkésőbb a módosítás hatályba lépéséig, azaz a módosításra
kerülő Bankkártyán jelölt lejárati dátumban meghatározott hónaptól számított 3. hónap utolsó napjáig
a 2017. és 2018. évben megtörténjen. Amennyiben az Üzletfél ezen kötelezettségének nem tesz
eleget az ebből eredő kárt az Üzletfél viseli.

CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2017. május 17.
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