Hirdetmény
A CIB Bank Zrt. CIB INTERNET ALAPÚ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA
2017. február 10. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a Bank CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó
Különös Üzletszabályzata (a továbbiakban: Különös Üzletszabályzat) 2017. február 10. napjától az
következők szerint változik:
I. A Különös Üzletszabályzat 14.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
14.6. CIB Bank mobilalkalmazáson elérhető szolgáltatások köre
A CIB Bank mobilalkalmazás során elérhető banki és kiegészítő szolgáltatások részletes
leírását a CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó Elektronikus Szolgáltatásokhoz
Kapcsolódó Leírás és szolgáltatási csomag táblázat tartalmazza.
A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás bevezetését követően folyamatosan bővíti az
alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A bevezetésre kerülő új, a CIB Bank
mobilalkalmazáson keresztül elérhető banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés időpontját
megelőzően legalább 5 nappal hirdetményi úton és a CIB Internet Bankon keresztül küldött
üzenet formájában tájékoztatja az Üzletfeleket. A bevezetésre kerülő új szolgáltatásokkal
kapcsolatos rendelkezéseket a CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó Elektronikus
Szolgáltatásokhoz Kapcsolódó Leírás fogja tartalmazni, mely rendelkezésekkel az
Üzletféllel kötött Szerződés kiegészítésre kerül.
II. A Különös Üzletszabályzat az alábbi 15. ponttal egészül ki:
15. CIB BANK MOBILALKALMAZÁS - OKOS ÉRTESÍTÉSEK SZOLGÁLTATÁS
15.1 Okos értesítések szolgáltatás
Az Okos értesítések szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételével az Üzletfél
a CIB Bank mobilalkalmazáson belül az Értesítések menüpontban un. „Push üzenet”
értesítést kap az általa kiválasztott Bankkártyájával, Bankszámlájával kapcsolatos
megbízásokról, az Üzletfél választásának és beállításának megfelelően.
A Szolgáltatás a CIB Bank Mobilalkalmazás része, azon keresztül érhető el és vehető
igénybe. A Szolgáltatás azon a mobileszközön érhető el, melyre az Üzletfél a CIB Bank
mobilalkalmazást telepítette.
Az Üzletfél a Szolgáltatás részleteiről és a technikai feltételekről a CIB Bank
mobilalkalmazás Felhasználói Kézikönyvben tájékozódhat.
15.2 A Szolgáltatás tárgya
A Szolgáltatást az Üzletfél a CIB Bank Mobilalkalmazásában elérhető bármely Bankkártyája
és Bankszámlája tekintetében igénybe veheti.
A Bank a Bankszámlák esetében a Bankszámlán történt terhelésről, illetve jóváírásról küld
üzenetet a terhelés, illetve jóváírás értéknapján. A terhelést, illetve jóváírást követő
egyenlegre vonatkozóan a Bank üzenetet nem küld az Üzletfél részére.

Az üzenet tartalma Bankszámlán történő terhelés, illetve jóváírás esetén:
Terhelés/Jóváírás, összeg, devizanem, érintett számla, terhelés, illetve jóváírás dátuma és
ideje, értéknap, kedvezményezett/utaló fél, közlemény.
A Bank a Bankkártyák esetében a Bankkártya Tranzakciók teljesítéséről azonnal üzenetet
küld. A Bankkártya Tranzakció teljesítését követő egyenlegre vonatkozóan a Bank üzenetet
nem küld az Üzletfél részére.
Az üzenet tartalma Bankkártya Tranzakciók esetén: Kártyatranzakció, összeg, devizanem,
Bankkártya Tranzakció dátuma és ideje, Kártyaszám, Kártyabirtokos neve
15.3 Szolgáltatás igénybevétele
A Szolgáltatás kizárólag az Üzletfél által a CIB Bank mobilalkalmazáson keresztül vehető
igénybe. A Szolgáltatásba Bankszámlát, Bankkártyát bevonni, azok körét módosítani
(ideértve a Szolgáltatás hatálya alól történő kivétet is) kizárólag a CIB Bank
mobilalkalmazáson keresztül lehetséges. A Bank a bevonást, illetve módosítást azonnal
végrehajtja.
A Szolgáltatás a CIB Bank mobilalkalmazás része, attól nem elválasztható, így a
Szolgáltatás a CIB Bank mobilalkalmazás megszűnésével egyidejűleg automatikusan
megszűnik.
15.4 Szolgáltatás teljesítése, felelősség
A Szolgáltatás igénybevétele során a Bank felelőssége az üzenet Bankból történő
elindításától az Üzletfél által regisztrált készülékhez tartozó szolgáltató adatüzenetközpontjáig történő eljuttatásáig terjed. A Bank által küldött üzenetek harmadik fél
által okozott, a Bankon kívül álló körülmény miatti meg nem érkezéséért, késedelméért,
tartalmi hibáiért a Bank nem vállal felelősséget, az ebből eredő károkért nem felelős.
A Szolgáltatás igénybevételéhez az Üzletfél köteles biztosítani a mobileszköz aktív
adatkapcsolatát (mobilinternet, Wifi). Az adatkapcsolat hiányából fakadó üzenet meg nem
érkezéséért a Bank nem vállal felelősséget.
15.5 Tiltás
Az Üzletfél jogosult a Szolgáltatás tiltására. A tiltásra kizárólag CIB24-en keresztül kerülhet
sor. A Bank a tiltást azonnali hatállyal végrehajtja. Tiltást követően az Üzletfél a CIB Bank
mobilalkalmazáson keresztül tudja újra aktiválni a Szolgáltatást.
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