HIRDETMÉNY
a CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK,
a CIB INTERNET ALAPÚ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK, továbbá
ÁLTALÁNOS VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK
2016. június 15. napjától történő módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004, a továbbiakban:
Bank) ezúton tájékoztatja Tisztelt Üzletfeleit, hogy a jelen Hirdetmény címében meghatározott
üzletszabályzatait 2016. június 15. napjától egyoldalúan módosítja a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetése miatt az alábbiak szerint:
I.

A Bank Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatnak
az alábbi rendelkezései a következőképpen változnak:

1.2.3. (d) CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatás esetén az azonosításra vonatkozó különös
szabályok
(i)

Az Elektronikus Szolgáltatás használata során az Üzletfél az alábbiak szerint ír alá/hagy jóvá
az egyes felhasználói azonosítási módok alkalmazása során:

(A)

jelszóval történő azonosítási mód: az aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához/aláírásához
Aláírási Kódszó szükséges;

(B)

Tokennel történő azonosítási mód: aláírást igénylő műveletek aláírásához/jóváhagyásához
Token által generált jelszó szükséges;

(C)

Easy Tokennel történő azonosítási mód: az aláírást igénylő műveletek esetén az Easy Token
által generált jelszó szükséges;

(D)

CIB mobilTokennel történő azonosítási mód: aláírást igénylő műveletek esetén a CIB
mobilToken által generált jelszó szükséges;

(E)

O-key tokennel történő azonosítási mód: aláírást igénylő műveletek esetén az O-key token által
generált jelszó szükséges.

1.2.15. Tiltás és korlátozás
(a) Üzletfél által kezdeményezett tiltás
(ii)

(A)

Amennyiben az Üzletfél:
észleli, hogy az azonosításra vonatkozó adatokat (Felhasználó-azonosító, jelszó, Aláírási
Kódszó, PIN kód), vagy a jelszógeneráló - illetőleg az ezt tartalmazó - eszközt (pl. telefont)
elvesztette, az kikerült a birtokából, vagy ezek bármelyike más illetéktelen személy tudomására
jutott vagy juthatott, illetve ha a Bankszámla kivonatán jogosulatlan művelet(ek) szerepel(nek);

1

1.2.15. Tiltásra vonatkozó közös szabályok CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatás esetén
(c) (iii) Az 1.2.15 Error! Reference source not found. szakaszban felsorolt tiltási okot
követően a Bank a Felhasználó részére az Üzletfél vagy Felhasználó kérésére jelszóval történő
azonosítás esetén új jelszót és Felhasználó-azonosítót ad, Easy Token esetén új Easy Tokent
ad és új jelszót küld a megadott mobiltelefonszámra, CIB mobilToken és O-key token esetén az
eszköz újraregisztrálásához új Regisztrációs Kódot küld, Token esetén új Token eszközt ad.
1.2.15. (d) (iii)
Token/Easy Token/CIB mobilToken/O-key token felfüggesztése és annak feloldása
Többszöri hibás Token/Easy Token/CIB mobilToken/O-key token által generált jelszó, Belépési
jelszó vagy Felhasználó-azonosító megadása esetén a rendszer automatikusan felfüggeszti a
hozzáférést. A jelszógeneráló eszköz felfüggesztését az Üzletfél is kérheti (i) a Bank által
rendelkezésére bocsátott formanyomtatványon írásban, személyesen Bankfiókban, postai úton
vagy telefax-on eljutatva a kérelmet (telefax esetén a számlavezető Bankfiók Bank honlapján
megadott faxszámára eljuttatva) vagy (ii) CIB24-en, amennyiben az eszköz használatát átmenti
időre kívánja korlátozni (pl. nem találja a Tokent/Easy Tokent, mobileszközt, de még
megtalálhatja), A kérelem írásban történő benyújtása esetén a Bank az Üzletfél által megadott
mobiltelefonszám felhívásával telefonon kéri annak megerősítését, hogy a kérelem valóban az
Üzletféltől származik. Ha a Felhasználó véletlenül adta meg többször hibásan a jelszógeneráló
eszköz által generált jelszót, Belépési jelszót és/vagy a Felhasználó-azonosítót, és
egyértelműen kizárható, hogy a felhasználói azonosító adatok illetéktelen személy tudomására
jutottak a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Bank által az Üzletfél rendelkezésére
bocsátott formanyomtatványon személyesen Bankfiókban, postai úton, telefaxon (a
számlavezető Bankfiók Bank honlapján megadott faxszámára küldve kérelmét) vagy CIB24-en
keresztül, Telefonos Azonosító Kód azonosítása után kérje a jelszógeneráló eszköz
felfüggesztésének feloldását. A felfüggesztés feloldására vonatkozó kérelem írásban történő
benyújtása esetén a Bank az Üzletfél által megadott mobiltelefonszám felhívásával telefonon
kéri annak megerősítését, hogy a kérelem valóban az Üzletféltől származik. Egyebekben az
eszköz felfüggesztésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.
A felfüggesztést követően a Felhasználó által használt Elektronikus Szolgáltatás nem vehető
igénybe. Az Easy Token felfüggesztésére irányuló kérelem Bank általi teljesítését követően
sem változik a Felhasználó Felhasználó-azonosítója és a belépéshez szükséges általa
megadott Belépési Jelszó. A CIB mobilToken/O-key token felfüggesztés feloldására irányuló
kérelem Bank általi teljesítését követően a Bank által nem kerül új Regisztrációs Kód
kiküldésre. Az Easy Token felfüggesztés feloldására irányuló kérelem Bank általi teljesítését
követően a Bank által nem kerül új Belépési jelszó kiküldésre.
2.3.5. (a) (vi) Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, az Értéknapos Átutalási
megbízást, a rendszeres (állandó) Átutalási megbízást
CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson illetve Business Terminálon keresztül
nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján, vagy – eseti átutalási megbízás visszautasítása
esetén – CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson illetve Business Terminálon
keresztül értesíti a fentiekről az Üzletfelet.
2.9.2.

CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatások
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A Felhasználót a Bank a képernyőn megjelenő visszaigazolással értesíti az aláírást igénylő
művelet állapotáról, átvételéről, teljesítéséről vagy visszautasításáról. CIB Internet Bankkal és
MobilCIB Szolgáltatással egyaránt rendelkező Felhasználó a MobilCIB Szolgáltatáson
keresztül benyújtott aláírást igénylő műveleteinek visszaigazolását CIB Internet Bank
postaládájában is megtekintheti. Amennyiben valamilyen technikai hiba folytán a
visszaigazolás elmarad (perceken belül nem érkezik meg), és a Bank a rendszerbe történő
újra-belépés esetén sem küld az Felhasználó képernyőjére vagy postaládájába üzenetet, akkor
a Bank jogosult az aláírást igénylő műveletet meg nem adottnak tekinteni. A teljesítés ezen
okból történő elmaradásából származó károkért a Bank nem vállal felelősséget. A CIB Bank
mobilalkalmazáson belül végzett műveletek a CIB Internet Bank postaládában nem jelennek
meg. A megbízások utólagos módosítására, visszavonására nincsen lehetőség. Amennyiben
valamilyen technikai hiba folytán a visszaigazolás elmarad (perceken belül nem érkezik meg),
és a Bank a rendszerbe történő újra belépés esetén sem küld az Üzletfél képernyőjére vagy
postaládájába üzenetet, akkor a Bank az aláírást igénylő műveletet meg nem adottnak
tekinteni. A teljesítés fentiekben leírtak szerinti elmaradásából származó károkért a Bank nem
vállal felelősséget.

II.

A Bank Általános Vállalati Üzletszabályzata a következő fogalmakkal egészül ki:
Azonosított elektronikus út: a Távközlő Eszközök közül a CIB internet alapú Elektronikus
Szolgáltatások rendszerei minősülnek azonosított elektornikus útnak.
CIB Bank mobilalkalmazás: Elektronikus szolgáltatás, mely okostelefonokra optimalizált natív
mobilalkalmazás, amelyet az Üzletfél a Google Play és az Apple App store boltban tölthet le és
amelyen keresztül a Bank az Üzletfél részére interneten keresztül a CIB Bank
mobilalkalmazásra vonatkozó Elektronikus Szolgáltatásokhoz Kapcsolódó Leírásban
meghatározott szolgáltatások igénybevételét biztosítja.
O-key token: a CIB Bank mobilalkalmazás funkcionális része. A CIB Bank mobilalkalmazás a
CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó Elektronikus Szolgáltatásokhoz Kapcsolódó Leírásban
meghatározott mobil eszközre telepíthető banki alkalmazás. Az O-key token egy a CIB Internet
Bankba és a mobilCIB szolgáltatásba történő belépéshez és tranzakció hitelesítéshez, egyszer
használatos jelszót generáló funkcionális alkalmazás a CIB Bank mobilalkalmazáson belül,
amelyet a PIN-kód véd a jogosulatlan használattól.

A Bank Általános Vállalati Üzletszabályzatának következő rendelkezései az alábbiak szerint
változnak:
Elektronikus Szolgáltatás jelenti a CIB Internet Bank, CIB Mobilbank, CIB Bank
mobilalkalmazás, MobilCIB, Business Terminál, eBroker, Inbiz, SWIFT csatorna igénybevétele
útján nyújtott szolgáltatást.
Regisztráció a CIB mobilToken vagy a CIB Bank mobilalkalmazás használatra alkalmassá
tétele azon az eszközön, amelyre a CIB mobilToken vagy a CIB Bank mobilalkalmazás
telepítése történt. A Regisztráció akként történik, hogy a Regisztrációs kódot a Felhasználó
megadja azon eszköz ezen célra szolgáló felületén, amelyre a CIB mobilToken vagy a CIB
Bank mobilalkalmazás telepítése történt.
Regisztrációs Kód 16 karakterből álló, numerikus, a Bank által a Felhasználó által
meghatározott kizárólag belföldi (CIB Bank mobilalkalmazás esetén külföldi telefonszámra is)
mobiltelefonszámra megküldött kód, amely arra a célra szolgál, hogy segítségével a CIB
mobilToken vagy a CIB Bank mobilalkalmazás használatra alkalmas állapotba kerüljön azon az
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eszközön, amelyre a CIB mobilToken vagy a CIB Bank mobilalkalmazás telepítése történt, és
amely Regisztrációs Kód 24 óráig használható fel.
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, azaz – a Keretszerződésnek
megfelelően - a Bank által az Üzletfél számára papíron, nem újraírható cd-n, e-mailen valamint
a Bank Business Terminál, InBiz, CIB Bank mobilalkalmazás és CIB Internet Bank rendszerein
keresztül megküldött tájékoztatást.
3.10.5.CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatások a CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás és a MobilCIB Szolgáltatások összefoglaló elnevezése;
3.10.11. jelszógeneráló eszköz a Bank által biztosított eszköz vagy alkalmazás (szoftver),
amely a Felhasználó azonosításához és az aláírást igénylő műveletek elektronikus
aláírásához/jóváhagyásához szükséges, egyszer használatos jelszavakat állít elő. A
jelszógeneráló eszköz egyben a Token, az O-key token, az Easy Token és a CIB mobilToken
együttes megnevezése, amely jelenti akár a Tokent, az O-key tokent, az Easy Tokent és a CIB
mobilTokent külön-külön, akár együttesen;
3.10.13.aláírást igénylő műveletek a CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás és MobilCIB
Felhasználói Kézikönyv Szolgáltatási csomagok és Funkciólista c. mellékletében felsorolt azon
CIB Internet Bank vagy CIB Bank mobilalkalmazás funkciókként megjelölt műveletek, amelyek
Bank által történő teljesítéséhez a Felhasználónak jelszóval történő azonosítási mód esetén
Aláírási Kódszót, jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási mód alkalmazása esetén
jelszógeneráló eszközzel generált jelszót kell megadni a Felhasználó elektronikus úton
megadott aláírásaként (jóváhagyás/aláírás).
III.
A Bank CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös
Üzletszabályzatának következő rendelkezései az alábbiak szerint változnak:
1.4. A Bank a Felhasználó(k) részére az Elektronikus Szolgáltatást a Felhasználói Melléklet
Bank általi átvételét követően nyújtja. A MobilCIB és CIB Bank mobilalkalmazás szolgáltatásra
vonatkozó szerződés megkötésének feltétele a Bank és az Üzletfél között CIB Internet Bank
szolgáltatásra vonatkozó Szerződés létrejötte.
6.6.Újraregisztráció
6.6.1. A Felhasználó új Regisztrációs Kód SMS-ben történő küldését kérheti az általa
meghatározott mobiltelefonszámra Bankfiókban írásban (Bank által az Üzletfél
rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány útján személyesen Bankfiókban, postai
úton vagy telefax-on a számlavezető Bankfióknak a Bank honlapján feltüntetett faxszámára küldve), CIB Internet Bankon vagy CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító
Kóddal történő azonosítást követően, abban az esetben, ha a Felhasználó többszöri
hibás CIB mobilToken vagy O-key token által generált jelszót vagy CIB Bank
mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez használt PIN kódot adott meg, és a Bank
blokkolta a hozzáférését, vagy elfelejtette a CIB mobilTokenhez, O-key tokenhez,
illetve CIB Bank Mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez tartozó PIN kódját, vagy
a CIB mobilTokent vagy O-key tokent új mobil eszközön kívánja használni. Írásbeli
kérelem benyújtása esetén az 3.5.3. pont rendelkezései értelemszerűen irányadóak.
Az Újraregisztrációt követően a CIB mobilToken, illetve az O-key token újra
használható az Elektronikus Szolgáltatásokhoz.
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6.6.2. Amennyiben a Felhasználó az Újraregisztrációt új mobil eszközön történő használat
miatt kérte, az új eszközön elvégzett CIB mobilToken, illetve O-key token regisztrációt
követően a régi mobil eszközre telepített CIB mobilToken, illetve O-key token
automatikusan tiltásra kerül.
6.6.3. Ha a Felhasználó az Újraregisztrációt CIB Internet Bankon keresztül kéri az
Újraregisztrációhoz szükség van a korábbi mobileszközre és a korábban regisztrált CIB
mobilToken, illetve CIB Bank mobilalkalmazásra (O-key token alkalmazásra), tekintettel
arra, hogy a korábbi mobil eszközön lévő alkalmazás generálja azt a jelszót, ami az
Újraregisztráció jóváhágyásához szükséges.
7.7.A mobilCIB és CIB Bank mobilalkalmazás szolgáltatás igénybe vétele során, a vonatkozó
Elektronikus Szolgáltatással Kapcsolatos Leírás Szolgáltatási csomagok és Funkciólista c.
mellékletében felsorolt aláírást igénylő műveletek nem elérhetőek együttes rendelkezési
(aláírási/jóváhagyási) joggal rendelkező Felhasználók számára, így ilyen jogosultsággal
rendelkező Felhasználók ezen műveleteket nem végezhetik.
9.1.A Bank a CIB mobilToken és a CIB Bank mobilalkalmazás (szoftver) felhasználási jogával
rendelkezik, ennek keretében a szerzői jog jogosultjának engedélye alapján jogosult a CIB
mobilToken, a CIB Bank mobilalkalmazás felhasználását az Üzletfél részére biztosítani. Ha a
Bank CIB mobilTokenre, illetve a CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó felhasználási joga
megszűnik, az Üzletfél felhasználási joga is megszűnik, amelyről a Bank őt értesíti és
kezdeményezi a jelszógeneráló eszköz módosítása tekintetében a Szerződés módosítását.
A Bank CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzatának 6.
címsora az alábbiak szerint változik:
TOKEN, EASY TOKEN, CIB MOBILTOKEN, O-KEY TOKEN BEÁLLÍTÁSAINAK (STÁTUSZAI)
MÓDOSÍTÁSA
A Bank CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzata az
alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
3.3.5. A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevétele során a Felhasználó azonosítási módja az
O-key tokennel történő azonosítási mód, így a sikeres Aktiválást követően kizárólag az O-key
tokennel történő azonosítási mód alkalmazásával lehet bejelentkezni a CIB Internet Bankba
és a mobilCIB-be, mely bejelentkezéshez a Felhasználói azonosító és a CIB Bank
Mobilalkalmazás – O-key token által generált jelszó, illetve aláírást igénylő műveletek esetén
is a CIB Bank mobilalkalmazás - O-key token által generált egyszer használatos jelszó
szükséges, a CIB Bank mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez pedig a PIN kód
megadása szükséges.
O-key Tokennel történő azonosítás akkor lehetséges az Üzletfél kizárólagos használatában
és birtokában lévő, a CIB Bank mobilalkalmazás letöltésével érintett okos telefonba történő
bejelentkezést követően, amennyiben az Üzletfél CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó
szerződéssel rendelkezik.
A CIB Bank mobilalkalmazás, O-key token alkalmazás telepítését és regisztrációját
követően a belépés O-key token azonosítási móddal az alábbiak szerint történik:
- a CIB Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen a Felhasználási azonosító
megadása,
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- a mobileszközön a CIB Bank mobilalkalmazás elindítása. Az alkalmazás elindítását
követően a PIN kód megadása az O-key token funkció indítását követően. A sikeres
PIN kód megadását követően megjelenik az egyszer használatos jelszó.
- a mobileszköz képernyőjén megjelent egyszer használatos jelszó megadása a CIB
Internet Bank vagy a mobilCIB belépési felületen az erre szolgáló mezőbe.
O-key tokennel történő azonosítás történhet PIN-kóddal vagy ujjlenyomattal. Ez utóbbi
azonosítás kizárólag ujjlenyomat-azonosítás funkcióval ellátott készülékek esetén
alkalmazható.
O-key tokennel történő azonosítás (PIN kód) során egy legalább 5 és legfeljebb 10
számjegyből álló számsorból álló PIN-kódot szükséges megadni a rendszerbe való
bejelentkezéskor és a CIB Bank mobilalkalmazáson belüli egyéb műveletek
jóváhagyásához/elvégzéséhez.
O-key tokennel történő azonosítás ujjlenyomattal (Touch ID): PIN-kód helyett ujjlenyomata
segítségével is beléphet a CIB Bank mobilalkalmazásba. Touch ID alkalmazás aktiválása
(PIN-kód szükséges) esetén az adott készüléken a bejelentkezéshez és a CIB Bank
mobilalkalmazáson belüli egyéb műveletek jóváhagyásához/elvégzéséhez a PIN-kód
használata helyett az ujjlenyomat-azonosítás kerül engedélyezésre. Az Üzletfél
választásától függően bármikor visszatérhet a PIN-kód használatához.
Amennyiben a Felhasználó a CIB Bank mobilalkalmazáson az O-key Tokennel történő
azonosítás módjaként ujjlenyomat-alapú azonosítási és engedélyezési módot (Touch ID)
vesz igénybe, úgy a bejelentkezéshez szükséges Felhasználói azonosítót és a CIB Bank
mobilalkalmazás által generált egyszeri jelszót, illetve aláírást igénylő műveletek esetén is
a CIB Bank mobilalkalmazás által generált egyszeri jelszót minden esetben a CIB Bank
mobilalkalmazás megfelelő funkciójának automatikus művelete juttatja el a Bank részére,
az a Felhasználó közreműködését nem igényli és arról a Felhasználó információt nem kap.
14.CIB BANK MOBILALKALMAZÁS
14.1. Az Elektronikus Szolgáltatás
A Bank az Üzletfél részére CIB Bank mobilalkalmazással magyar és angol nyelven
elérhető Elektronikus Szolgáltatást nyújt. A CIB Bank mobilalkalmazás okostelefonokra
optimalizált natív mobilalkalmazás, amelyet az Ügyfél a Google Play és az Apple App store
boltban tölthet le.
14.2. Igénylése, szerződéskötés
CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó szerződéskötésre CIB Internet Bankon keresztül
önálló cégjegyzési joggal bíró képviselő jogosult az Üzletfél képviseletében.
14.3. Első belépés a CIB Bank Mobilalkalmazásba (O-key token azonosítás)
A Felhasználó köteles a Bank által meghatározott CIB Bank mobil alkalmazást az általa
kizárólagosan használt és birtokában lévő mobil eszközére letölteni és a letöltést követően
a regisztrációs folyamat során CIB mobil alkalmazás PIN kódját meghatározni. A Bank a
Felhasználó részére a Szerződés megkötése során a Felhasználói Melléklet aláírását
megelőzően a Felhasználó által megadott belföldi vagy külföldi mobiltelefonszámra a CIB
Bank mobilalkalmazás regisztrációjához szükséges Regisztrációs Kódot megküldi. A
Felhasználó a regisztrációval teszi alkalmassá a CIB Bank mobilalkalmazást azon a mobil
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eszközön, ahová letöltésre került. A Felhasználó köteles a regisztrációját a Regisztrációs
Kód felhasználásával a Bank általi küldést követő 24 órán belül megtenni. Amennyiben ezt
elmulasztja, köteles új Regisztrációs Kódot igényelni Bankfiókban vagy a CIB24 telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül.
14.4. Technikai feltételek
A CIB Bank mobilalkalmazás szolgáltatás a CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó
Elektronikus
Szolgáltatásokhoz
Kapcsolódó
Leírásban
meghatározott
igénybevételi/technikai feltételek megléte esetén vehető igénybe. Az alkalmazás
használatához aktív internetes adatkapcsolat (mobil internet/wifi) szükséges.
14.5. CIB Bank mobilalkalmazáson keresztül elérhető számlák köre
Az Elektronikus Szolgáltatás az Üzletfél választása szerint a Szerződésben megjelölt
Bankszámlá(i)ra, valamint befektetési (értékpapír) műveletek igénylése esetén befektetési
számlá(i)ra (értékpapír-, értékpapír letéti, adótőke- és ügyfélszámla) terjed ki.
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 2016. december 31. napjáig
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.
IV.
A fentiek szerint történő módosításra tekintettel az Általános Vállalati Üzletszabályzat,
valamint a Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 2016. június
30. napjától hatályos dokumentumai a fent megjelölt módosításokkal összhangban változnak.
Kifüggesztés napja: Budapest, 2016. június 14.
CIB Bank Zrt.
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