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

I.
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. február 13. napjától a lentiek szerint
módosulnak
1. A BANKKÁRTYÁRÓL ÁLTALÁBAN
A Bankkártya Igénylőlapon megjelölt Bankkártya típusok olyan Bankkártyák, amelyekhez
Kártyafedezeti Számla vagy Bankszámla kapcsolódik. A Bankkártya egyes típusainak részletes
feltételeit a Kondíciós Lista tartalmazza. A Bankkártyát az Üzletfél és a Kártyabirtokos a Bankkártya
Igénylőlap együttes kitöltésével és aláírásával igényelhetik. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a
Kártyabirtokosok a Bankkártya használata során a Bankszámla/Kártyafedezeti Számla felett a
Bankkártyával önállóan rendelkezni jogosult személyek abban az esetben is, ha a Kártyabirtokosnak a
Bankkártyával való számla feletti rendelkezésen túli egyéb típusú számla feletti rendelkezési joga
egyébként együttes. Az Üzletfél kérheti a Kártyafedezeti számla megnyitását Bankfiókban, és
Telefonos Azonosító Kóddal CIB24-n keresztül. Bankfiókban történő igényléskor a Kártyafedezeti
számlanyitás az igény beadásának napján megtörténik, CIB24-n a következő banki munkanapon. A
Kártyabirtokosok a Kondíciós Listában meghatározott Bankkártya típusokból (fajtánként) típusonként
többel is rendelkezhetnek. Egy típusú Bankkártyából egy fizetési számlához kapcsolódóan a
Kártyabirtokosok azonban csak egy darab Bankkártyával rendelkezhetnek. Bankkártya csak nem
lezárt Bankszámlához/Kártyafedezeti Számlához igényelhető. A Bank jogosult a Bankkártya
kibocsátását indokolás nélkül megtagadni.
A Bank jogosult a Bankkártya típusának, számának, a Bankkártya PIN Kódnak, a Bankkártya
érvényességi idejének egyoldalú módosítására, ha a módosítás során kibocsátott Bankkártya
legalább olyan tudással bír és díja, költsége sem több, mint a módosítással érintett Bankkártyáé. A
Bank jogosult a Kártyaszám egyoldalú módosítására, ha a módosítással egyidőben az Üzletfél
rendelkezésére bocsátja a megváltoztatott Kártyaszámot tartalmazó Bankkártyát. Az új
Kártyaszámmal ellátott Bankkártyához a Bank új Bankkártya PIN Kódot is kibocsát, amennyiben a
jelen KÜSZ másként nem rendelkezik.
1.3.1 Kártyafedezeti Számlára történő ATM-en keresztüli befizetés
(a) Az Üzletfélnek lehetősége van arra, hogy napi 24 órán keresztül - a Bank által meghatározott kizárólag a Bank által üzemeltetett ATM-ekbe a Banknál érvényes, forint alapú VISA Üzleti
Bankkártyával – forint bankjegyekben készpénzt fizessen be a Bankkártyájához tartozó forint
devizanemű (HUF) Kártyafedezeti Számlára, kizárólag az erre a célra rendszeresített, az ATM által
kiadott boríték felhasználásával.
1.4 A Bankkártya személyre szóló fizetőeszköz. A Kártyabirtokos a Bankkártya átvételekor a
Bankkártya hátoldalán lévő aláíró sávon köteles a Bankkártyát aláírni a Bankkártya Igénylőlapon
szereplő aláírásával megegyezően, és azt az aláírást köteles használni az Elfogadóhelyeken a
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bizonylatok aláírásakor is. Az aláírás elmulasztásából vagy a Bankkártya hátoldalán szereplőtől eltérő
módon történő aláírásból eredő károkat az Üzletfél viseli.
1.7 Bankkártya kizárólagos tulajdonosa minden esetben a Bank, a Kártyabirtokos csak a Bankkártya
birtokosa. A Bankkártya másra nem ruházható át. Tilos a Bankkártyát ügyleti biztosítékul zálogba
adni, óvadékként harmadik személynél elhelyezni, vagy használatra másnak átengedni.
A Bank a Bankkártyát és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemeket
(Bankkártya PIN Kód) az Üzletfél Bankkártya Igénylőlapon tett rendelkezésének megfelelően adja át.
Az átadás történhet személyesen Bankfiókban az Üzletfél vagy a Kártyabirtokos részére, vagy
történhet postai úton az Üzletfél Bankkártya Igénylőlapon tett nyilatkozata szerint. A Bankkártya és a
Bankkártya PIN Kód átadásának módja nem különbözhet egymástól. Bankfiókban történő személyes
Bankkártya átvételkor személyazonosító okmány bemutatása szükséges.
A Bank postai úton az igénylést követő 10 Banki Napon belül először a nem aktivált Bankkártyát, majd
ezt követően az igénylést követő 14 Banki Napon belül a Bankkártya PIN Kódját juttatja el az Üzletfél
részére.
A Kártyabirtokos kizárólag a saját nevére szóló Bankkártyát és annak használatához szükséges
biztonsági elemeket (Bankkártya PIN Kód) jogosult átvenni.
Az Üzletfél a Bankkártya és Bankkártya PIN Kód átvételére harmadik személyt írásban
meghatalmazni jogosult. Ez utóbbi esetben a meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a
meghatalmazás mire terjed ki, valamint hogy mely időpontra szól. A Bank jogosult kérni, hogy a
meghatalmazás közokiratban, vagy közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott okiratban legyen.
Amennyiben külföldön került kiállításra a meghatalmazás, akkor a VÜSZ külföldön kiállított
meghatalmazásra vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. Amennyiben a fenti feltételeknek
nem felel meg a meghatalmazás, úgy a Bank jogosult a meghatalmazásban írtak szerinti szolgáltatás
nyújtását megtagadni. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bankkártyának a meghatalmazással
történő átvétele során banktitoknak minősülő információk kerülhetnek harmadik személy birtokába,
melyből származó károkért való felelősségét a Bank kizárja.
1.8 A Bank a postai küldemény továbbításért felelősséget nem vállal, így a Bankkártya és Bankkártya
PIN Kód postai szolgáltatás útján történő továbbításából eredő minden kárt az Üzletfél viseli.
Amennyiben az Üzletfél CIB24-en vagy írásban arról értesíti a Bankot, hogy a postai úton kiküldött
Bankkártyát és Bankkártya PIN Kódot nem kapta meg és a Bank azt állapítja meg, hogy a
Bankkártyához tartozó PIN Kód postára adásának időpontjától 14 nap eltelt, akkor a Bank biztonsági
okból letiltja a Bankkártyát a jelen Különös Üzletszabályzat 5. szakasza szerint.
2.3 A Kártyabirtokos haladéktalanul köteles bejelenteni a Banknál telefonon (CIB24), ha a
Bankkártya PIN Kódja jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott.
A Bankkártya PIN Kód elvesztése, elfelejtése esetén, a Bankkártya PIN Kód újbóli megküldését az
Üzletfél írásban kérheti a Kondíciós Listában meghatározott díj ellenében. Ebben az esetben a Bank
az Üzletfél részére a Bankkártya aktuális PIN Kódját küldi meg. A Bankkártya PIN Kód újbóli
megküldésére vonatkozó kérelem Bank általi átvételét követően a Bankkártyához kapcsolódó PIN Kód
annak Üzletfél részére történő újbóli átadásáig használható.
A Bankkártya PIN Kód illetéktelen személyek birtokába jutásakor a Bankkártya tiltását és pótlását az
Üzletfél írásban kérheti a Kondíciós Listában meghatározott díj ellenében. A Bankkártya tiltására és
pótlására vonatkozó igény benyújtása esetén a Bank az Üzletfél részére új Bankkártya PIN kódot küld
meg az igényléstől számított 14 napon belül.
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A Bankkártya PIN Kód pótlását az Üzletfél az előzőekben leírt eseten túl, a CIB24-re és rögzített
telefonvonalon megadható megbízásokra vonatkozó KÜSZ szerinti esetben, rögzített telefonvonalon
is kezdeményezheti, amennyiben rendelkezik TAK-kal. Ebben az esetben a meglévő Bankkártyához
új Bankkártya PIN Kód kerül átadásra. A Bankkártya PIN Kód pótlása csak aktivált Bankkártya
esetében kérhető.
2.5
Amennyiben az Üzletfél a PIN Kódot legalább háromszor hibásan adja meg, a Bank a
Bankkártyát letiltja. Ebben az esetben az Üzletfél bankfiókban, CIB24-en keresztül, illetve a CIB24-re
és rögzített telefonvonalon megadható megbízásokra vonatkozó KÜSZ szerinti esetben, rögzített
telefonvonalon kezdeményezheti a sikertelen próbálkozások törlését, ha a Bankkártya PIN Kódot nem
felejtette el vagy a PIN Kód pótlását, ha a PIN Kódot elfelejtette. A sikertelen próbálkozások törlése,
CIB-en keresztül történő igénybejelentés esetén azonnal, Bankfiókban, illetve a CIB24-re és rögzített
telefonvonalon megadható megbízásokra vonatkozó KÜSZ szerinti esetben, rögzített telefonvonalon
történő igénybejelentés esetén legkésőbb a következő Banki Nap 24.00 óráig történik meg. A
sikertelen próbálkozások törlését követően a Bankkártya a korábbi PIN Kóddal használható újra.
3.1. Bankkártya használatával történő fizetési művelet Üzletfél általi előzetes jóváhagyásának
minősül:
3.1.1

Vásárlás esetén:

a) POS terminálon történő vásárlás esetén a Kártyabirtokos által a Bankkártya PIN Kód
megadása a POS terminálon vagy a hozzá tartozó PIN PAD-en; vagy
b) POS terminálon történő vásárlás esetén a Kártyabirtokos által a POS bizonylat aláírása az
Elfogadóhelyen; vagy
c) a Bankkártya rendelkezésre bocsátása vagy Bankkártya adatinak megadása a későbbi
Vásárlás fedezetéül szolgáló összeg lefoglalása – előzetes zárolása - céljából (előautorizáció);
d) interneten keresztül történő vásárlás esetén a Kártyaszám, Bankkártya lejárata és a
Bankkártya hátoldalán található háromjegyű kód Kártyabirtokos általi megadása és a Fizetés
vagy Jóváhagyás vagy bármilyen hasonló jelentésű gomb megnyomása (az Elfogadóhely
további adatok megadását kérheti);
e) az érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártya esetében Magyarországon az 5000 Ft
vagy az alatti, külföldön az Elfogadóhely által alkalmazott limit alatti bankkártya tranzakció
esetében, a Bankkártya POS terminálhoz történő érintésével; vagy
f)

érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártya esetében Magyarországon az 5000 Ft feletti,
külföldön az Elfogadóhely által alkalmazott limit feletti Bankkártya Tranzakció esetében a
Bankkártya POS terminálhoz történő érintésével és azt követően az a-b. pontokban leírtakban
foglaltak szerinti jóváhagyás valamelyikével; vagy

g) olyan önkiszolgáló terminál esetében, amely alkalmas Bankkártya elfogadásra az
Elfogadóhely által megállapított limit alatt a Bankkártya használatával, az Elfogadóhely által
megállapított limit felett a PIN kód megadásával vagy az 3.1.1. a)-f) pontokban leírtakban
foglaltak szerinti jóváhagyás valamelyikével.
h) interneten keresztül történő vásárlás esetén az első tranzakciókor a Kártyaszám, Bankkártya
lejárata és a Bankkártya hátoldalán található háromjegyű kód Kártyabirtokos általi megadása
és bármilyen módon történő hozzájárulás az Ismétlődő Bankkártya Tranzakcióra (Recurring
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Transaction) és a Fizetés vagy Jóváhagyás vagy bármilyen hasonló jelentésű gomb
megnyomása (az Elfogadóhely további adatok megadását kérheti)
3.1.2
Készpénzfelvétel Bankkártyával esetén a Kártyabirtokos által a Bankkártya PIN Kód
megadása az ATM-nél.
3.5 Egyes Elfogadóhelyeken a Bankkártya használatára ún. Elfogadóhelyi limit van érvényben, amely
összeg feletti Bankkártya Tranzakció esetén a Bankkártya elfogadójának engedélyeztetnie kell a
Vásárlást.
3.6 A Kártyabirtokos köteles meggyőződni a Bankkártya Tranzakció alkalmával a Bankkártya
bizonylaton, a POS Terminálon vagy interneten keresztül történő fizetési esetén a jóváhagyó oldalon
megadott adatok (különösen a fizetendő összeg) helytállóságáról, valódiságáról, melyeket a 3.1
szakaszban meghatározott módokon hagy jóvá. A 3.1 szakaszban meghatározott előzetes
jóváhagyást minden esetben a Kártyabirtokostól származónak kell tekinteni.
3.8
Az Üzletfél a Kártyahasználati Alaplimiteket Bankkártyánként módosíthatja. A
Kártyahasználati Alaplimitek/Kártyahasználati Limitek módosítását az Üzletfél Bankfiókban
személyesen vagy írásban, vagy Telefonos Azonosító Kóddal történő azonosítást követően CIB24-en,
illetve a CIB24-re és rögzített telefonvonalon megadható megbízásokra vonatkozó KÜSZ szerinti
esetben, rögzített telefonvonalon vagy CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokon keresztül a
vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben szabályozottak szerint, továbbá CIB Bank mobilalkalmazáson
keresztül. jelentheti be. Az összes előzőekben említett csatornán keresztül megadott új limitek a
bejelentést követően azonnal hatályba lépnek. A Bank kizárólag napi limit beállítási rendelkezést
fogad el. Az Üzletfél által tett Kártyahasználati Limitekre vonatkozó utolsó rendelkezést a Bank
mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az Üzletfél újabb, erre vonatkozó rendelkezést nem tesz. A
Kártyabirtokos a Kártyahasználati Alaplimit/Kártyahasználati Limit módosítására nem jogosult.
3.9
Amennyiben az Üzletfél a Bank által a Kondíciós Listában megállapított maximális
Kártyahasználati Alaplimiteknél magasabb napi Kártyahasználati Limiteket határoz meg Bankkártya
Tranzakciókra, a Bank semmilyen felelősséget nem vállal a Bankkártya típusonként megállapított
Kártyahasználati Alaplimitek feletti, jelen Különös Üzletszabályzat 3.1 szakasza szerint előzetesen
jóváhagyottnak minősülő Bankkártya Tranzakciókból származó kárért, az ebből eredő minden kárt az
Üzletfél viseli.
Amikor a Bankkártya Tranzakció HUF-tól eltérő devizában keletkezik a Kondíciós Listában a
Bankkártya Tranzakciók összegének blokkolása (zárolása) esetén alkalmazandó átváltási szabályok
alapján a Bankkártya devizanemében meghatározott összeget veszi figyelembe annak vizsgálatakor,
hogy a Bankkártya Tranzakció a maximális napi limitösszegen belül van-e.
3.12

Az Elfogadóhely megtagadhatja a Bankkártya elfogadását, ha:

3.12.1 a Bankkártya használója és a Bankkártyán feltüntetett személy nem azonos;
3.12.2. a Bankkártya aláíró sávja üres, vagy a Bankkártyán lévő aláírást az Elfogadóhely nem tudja
azonosítani a Bankkártya bizonylaton lévő aláírással;
3.12.3 a Bankkártya érvényességi ideje lejárt;
3.12.4 a Bankkártya sérült, vagy bármilyen – szabad szemmel látható – módon megváltozott, valamint
ha a Bankkártya bizonylaton és a Bankkártya előlapján eltérő Kártyaszám szerepel;
3.12.5 a Bankkártya tiltólistán szerepel;
3.12.6 az Elfogadóhely az engedélykérésre elutasító választ kap; vagy
3.12.7 az Elfogadóhely kérésére a Kártyabirtokos nem igazolja személyazonosságát; vagy
3.12.8 az Elfogadóhely POS terminál beállításai nem teszik lehetővé a bankkártya tranzakció
végrehajtását.
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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 5. 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, CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító Kód megadását követően, CIB internet alapú
Elektronikus Szolgáltatásokon vagy CIB Bank mobilalkalmazáson keresztül a vonatkozó Felhasználói
Kézikönyvben szabályozottak szerint, illetve a CIB24-re és egyes, rögzített telefonvonalon megadható
megbízásokra vonatkozó KÜSZ szerinti esetben, rögzített telefonvonalon. 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.
5.5 Az aktivált Bankkártya letiltása esetén, az elveszett vagy ellopott Bankkártya pótlására a Bank
kizárólag az Üzletfél erre vonatkozó írásbeli, továbbá CIB24-en keresztül történő telefonos azonosítást
követően megadott kérelme alapján, illetve a CIB24-re és rögzített telefonvonalon megadható
megbízásokra vonatkozó KÜSZ szerinti esetben, rögzített telefonvonalon megadott kérelme alapján a
letiltásra került Bankkártya érvényességi idején belül, új Bankkártyát és Bankkártya PIN Kódot bocsát
ki az Üzletfél részére a következő érvényességgel:
5.5.1
Amennyiben a Bankkártya tiltása és a Bankkártya lejárata közötti időszak rövidebb, mint 60
nap, az új Bankkártya a megújításnak megfelelő hosszított érvényességi idővel kerül kibocsátásra.
5.5.2 Amennyiben a Bankkártya tiltása és a Bankkártya lejárata közötti időszak hosszabb, mint 60
nap, a Bank az új Bankkártyát az eredeti Bankkártya lejáratának hónapjától számított 2 évig érvényes
lejárattal bocsátja ki.
A letiltás nem vonható vissza és a Kártyabirtokos nem jogosult a már letiltott Bankkártya használatát
esetleges megtalálása esetén követelni, a Bankkártyát köteles a Banknak haladéktalanul átadni, az
ezen kötelezettség megszegéséből eredő károkért kizárólag az Üzletfél felelős.
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5.6
Az aktivált Bankkártya letiltása esetén, az elveszett vagy ellopott Bankkártya pótlására a Bank
kizárólag az Üzletfél erre vonatkozó írásbeli, továbbá CIB24-en keresztül történő telefonos azonosítást
követően megadott kérelme alapján, illetve a CIB24-re és rögzített telefonvonalon megadható
megbízásokra vonatkozó KÜSZ szerinti esetben, rögzített telefonvonalon megadott kérelme alapján a
letiltásra került Bankkártya érvényességi idején belül, új Bankkártyát és Bankkártya PIN Kódot bocsát
ki az Üzletfél részére a következő érvényességgel:
5.6.1
Amennyiben a Bankkártya tiltása és a Bankkártya lejárata közötti időszak rövidebb, mint 60
nap, az új Bankkártya a megújításnak megfelelő hosszított érvényességi idővel kerül kibocsátásra.
5.6.2 Amennyiben a Bankkártya tiltása és a Bankkártya lejárata közötti időszak hosszabb, mint 60
nap, a Bank az új Bankkártyát az eredeti Bankkártya lejáratának hónapjától számított 2 évig érvényes
lejárattal bocsátja ki..
A letiltás nem vonható vissza és a Kártyabirtokos nem jogosult a már letiltott Bankkártya használatát
esetleges megtalálása esetén követelni, a Bankkártyát köteles a Banknak haladéktalanul átadni, az
ezen kötelezettség megszegéséből eredő károkért kizárólag az Üzletfél felelős.
5.7
Az Üzletfél vagy Kártyabirtokos köteles a Bankkártyát a fentiek szerint használni, és a
Bankkártyát és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemek biztonságban tartása
érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. Az Üzletfél illetve a
Kártyabirtokos a Bank részére haladéktalanul köteles bejelenteni, ha észleli a Bankkártya birtokából
történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát. A Bank a
Bankkártya használatáért a mindenkor hatályos, vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott díjat,
költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számít fel.
5.8. A Bank fenntartja magának a jogot a Bankkártya használatának részleges vagy teljes
korlátozására vagy annak letiltására a Bankkártya jogosulatlan vagy csalárd módon történő
használatának gyanúja esetén, vagy a Bankkártya biztonsága érdekében. A Bank az Üzletfél írásbeli
vagy CIB24-en keresztül történő jelzésére - miszerint a Bank által kibocsátott és az Üzletfél által át
nem vett Bankkártya, annak postai úton történő megküldése során elveszett, a Bankkártyát letiltja. A
Bank a letiltást követően haladéktalanul – az Üzletfél erre vonatkozó írásbeli kérelme nélkül –
intézkedik a letiltott Bankkártya helyett új Bankkártya gyártásáról és annak, valamint a Bankkártyához
tartozó PIN Kódnak az Üzletfél részére történő – Bankkártya Igénylőlapon szereplő – módon történő
eljuttatásáról. A Bank az alábbi tudással bíró Bankkártyával pótolja a meg nem kapott Bankkártyát:
-

az érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártya esetében ezzel azonos
tudású Bankkártyával;
az érintéssel történő fizetésre nem alkalmas Bankkártya esetében az érintéssel
történő fizetésre alkalmas Bankkártyával.

Abban az esetben, ha az Üzletfél a Bankkártya postai úton történő megküldésének elvesztéséről szóló
bejelentéssel egyidejűleg úgy rendelkezik, hogy nem kéri a Bankkártya pótlását, úgy az Üzletfélnek a
postán elveszett Bankkártya eredeti érvényességi idején belül lehetősége van írásbeli nyilatkozat útján
kérni a postán elveszett Bankkártya pótlását.
Ha a pótlás a Bankkártya lejáratának időpontjáig nem történik meg, akkor a Bankkártyára vonatkozó
szerződés megszűnik a Bankkártya lejáratának napján.
5.10. Bankkártya jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja vagy lehetősége
esetén vagy a Bankkártya biztonsága érdekében történő tiltáskor a Bank a letiltást megelőzően, de
legkésőbb a letiltást követően haladéktalanul telefonon kapcsolatba próbál lépni az Üzletféllel azért,
hogy az Ügyfelelt a letiltás tényéről és annak okairól tájékoztassa. A Bankot nem terheli a tájékoztatási
kötelezettség, ha az veszélyezteti a Bank működésének biztonságát, vagy ha a tájékoztatási
kötelezettség teljesítését jogszabály kizárja. Ha a Bankkártya letiltásának oka megszűnik, és ha az
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Üzletfél új Bankkártya kibocsátását kéri a Banktól, akkor a Bank új Bankkártyát bocsáthat az Üzletfél
rendelkezésére.
6.1
A Bankkártya használatával keletkezett terheléseket és jóváírásokat a Bank a hozzá beérkező
elektronikus üzenetek alapján, kizárólag azok adatai szerint automatikusan számolja el. A Bank a
Tranzakciók alapjául szolgáló jogügyletek jogszerűségét nem vizsgálja. Az elszámolás során a
Bankszámla terhelésének nem akadálya, hogy az Elfogadóhelyen kiállított kártyabizonylat nincs a
Kártyabirtokos birtokában. A Bank a Bankkártya Tranzakció összegét az elévülési időn belül, időbeli
korlátozás nélkül ráterhelheti az Üzletfél Bankszámlájára.
Amennyiben az Elfogadóhely POS terminál beállításai alapján a Bank fedezetvizsgálatot nem végez,
a Bank a Bankkártya tranzakció összegét a jóváhagyást követően nem blokkolja (nem zárolja), azaz
ez az összeg zárolt összegként nem jelenik meg a Bankkártyához tartozó Bankszámla számlán. Ezt a
tranzakciót a Bank a Bankkártya Tranzakció összegének kedvezményezettjétől az elszámolására
(könyvelésére) vonatkozó kérelmekor könyveli le.
III. Vegyes rendelkezések
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Üzletszabályzatban rögzített rendelkezések vonatkoznak a devizakülföldi társas
vállalkozás Üzletfelekre is 2012. június 10. napjától.

Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a KÜSZ alábbi pontjai 2017. február 13. napjától a
törlésre kerülnek. A törlés következtében a KÜSZ számozása - a számozás folytonosságának
megtartásával - megváltozik.

II. HITELKÁRTYÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

10.

A HITELKÁRTYÁRÓL ÁLTALÁBAN

10.1. Az Üzletfél igénylése alapján a Bank saját és kizárólagos hatáskörében dönt arról, hogy az
Üzletfél részére, a Bank által meghatározott keretösszeg (Hitelkeret) erejéig, az Üzletfél által megjelölt
Hitelkártya Birtokos által használható Hitelkártyát bocsát ki. Amennyiben az Üzletfél nem felel meg a
Bank bírálati követelményeinek a Bank jogosult a Hitelkártya kibocsátást indokolás nélkül megtagadni.
11.

A Hitelkártya Szerződés megkötése

11.1. A Hitelkártya Szerződés megkötése előtt a Bank megvizsgálja az Üzletfél hitelképességét. A
hitelképesség megítéléséhez az Üzletfél a Bank által kért valamennyi dokumentumot és információt
köteles a Bank által megkívánt formában és tartalommal a Bank részére átadni. Ha a Bank az Üzletfél
hitelképességét az átadott adatok és információk, az elvégzett adósminősítés és fedezetminősítés
alapján megfelelőnek ítéli, dönt az Üzletfél kérelmének jóváhagyásáról, ellenkező esetben azt
visszautasítja. A Bank a hitelkérelem jóváhagyásában a Hitel alacsonyabb összegét is
megállapíthatja. A Bank saját maga állapítja meg az általa kínált hiteltermékek nyújtásának feltételeit.
Ha az Üzletfél a Bank által meghatározott követelményeknek nem felel meg, a Bank a Hitel
nyújtását/Hitelkártya kibocsátását indokolás nélkül megtagadhatja.
11.2. Az Üzletfél felelős azért, hogy a Bank részére általa nyújtott információk pontosak és
helytállóak, és nem vezethetnek a Bank megtévesztésére. A Bank jogosult az Üzletfél által
szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. A gyors
hitelbírálat érdekében az Üzletfél vállalja, hogy a kért adatokat és dokumentumokat a Bank által
meghatározott módon és határidőn, de legfeljebb 30 napon belül átadja a Bank részére. Ha az Üzletfél
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a Bank által meghatározott módon és határidőben nem adja át az információkat és dokumentumokat,
a Bank az Üzletfél kérelmének teljesítését megtagadhatja, vagy azt új kérelemként elbírálja. A Bank
az Üzletfél hitelképességét a Hitelkártya Szerződés időtartama alatt bármikor újra megvizsgálhatja, e
célból az Üzletfél köteles a Bank által meghatározott adatokat, iratokat a Bank felhívásában megjelölt
határidőre átadni. A Bank a vizsgálat eredményeképpen a Hitelkártya Szerződés módosítását vagy
megszüntetését kezdeményezheti és/vagy az Üzletféltől további Biztosíték adását kérheti. Az Üzletfél
szintén kezdeményezheti a Hitelkártya-szerződés módosítását vagy a hitelösszeg megemelését.
11.3. A Hitelkártyát kizárólag az Üzletfél veheti át személyesen valamely Bankfiókban.
11.4. A Bank az Üzletfél részére a Hitelkártyákat
Kártyahasználati Alaplimittel bocsátja ki.

a

Kondíciós

Listában

meghatározott

11.5. Az Üzletfél valamennyi Hitelkártyára jogosult a Kártyahasználati Alaplimitet módosítani. A
Kártyahasználati Limitek/ Kártyahasználati Alaplimitek módosítását az Üzletfél írásban, vagy
Telefonos Azonosító Kóddal történt azonosítást követően CIB24-en vagy CIB internet alapú
Elektronikus Szolgáltatásokon keresztül a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben szabályozottak
szerint jelentheti be. A CIB24-en keresztül vagy CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokon
keresztül megadott új limitek a bejelentést követően azonnal hatályba lépnek, az egyéb úton megadott
limitek a bejelentést követő 24 órán belül hatályba lépnek. A Bank a jelen szakaszban foglaltakon
túlmenően kizárólag napi és/vagy heti limit beállítási rendelkezést fogad el. Az Üzletfél által tett,
limitekre vonatkozó utolsó rendelkezést a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az Üzletfél újabb,
azonos módon megadott rendelkezése azt felül nem bírálja. A Hitelkártya Birtokos napi limitek
módosítására nem jogosult.
11.6. Amennyiben az Üzletfél a Bank által a Kondíciós Listában megállapított Kártyahasználati
Alaplimiteknél magasabb limiteket határoz meg Hitelkártya Tranzakciókra, a Bank semmilyen
felelősséget nem vállal a Hitelkártya típusonként megállapított napi Kártyahasználati alaplimitek feletti,
jelen Különös Üzletszabályzat 3.1 szakasza szerint előzetesen jóváhagyottnak minősülő Hitelkártya
Tranzakciókból származó kárért, az ebből eredő minden kárt az Üzletfél viseli.
12.

A Hitelkártya használata

Aktuális egyenleg jelenti az Üzletfélnek a Bank felé a Hitelkártya Szerződés alapján fennálló
tartozását, amelyről a Bank az Ügyfelet Bankszámlakivonat megküldése útján értesíti.
12.1. A Bank bármikor jogosult a Hitelkeret összegét a Hitelkártya Szerződés rendelkezéseivel
összhangban módosítani, mellyel egyidejűleg írásban értesíti az Ügyfelet a Hitelkeret módosított
összegéről. Az Üzletfél értesíti Hitelkártya birtokosokat a módosított hitelösszegről.
12.2. A Hitelkártyára vonatkozó Bankszámlakivonaton feltüntetett aktuális egyenleg kifizetése teljes
összegben esedékes és legkésőbb a Bankszámlakivonaton feltüntetett fizetési határidő napján 18
óráig kell a Hitelkártyaszámlára megérkeznie. Amennyiben a fizetési határidő utolsó napja nem Banki
Nap, akkor a következő Banki Nap lesz a befizetés határidejének az utolsó napja.
Az Üzletfél dönthet úgy, hogy nem rendezi teljes egészében az aktuális egyenleget, amely esetben
köteles a Fizetési Türelmi Idő alatt, határidőig megfizetni a számlakivonaton feltüntetett Minimum
Fizetendő Összeget, amelynek mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza.
Amennyiben az aktuális egyenleg a Fordulónapon nem éri el a 3000 Ft-ot, az Ügyfelet a
Hitelkártyaszámla vonatkozásában a fizetési határidő napját közvetlenül megelőző elszámolási
időszakra vonatkozóan a Minimum Fizetendő Összeg megfizetésének kötelezettsége nem terheli.
Befizetés a következő fizetési módokon teljesíthető:
12.2.1 pénztári befizetéssel a Bank Bankfiókjaiban
12.2.2 a Banknál vezetett forint- vagy devizaszámláról történő átvezetéssel;
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12.2.3 átutalás útján (az Üzletfél más pénzintézetnél vezetett bankszámlája terhére).
A Hitelkeret igénybe vett részét (Tartozás) az Üzletfél köteles legkésőbb a Hitelkeret lejáratának
napjára visszafizetni a Banknak. A Tartozásnak legkésőbb a lejárat napján 18 óráig kell
Hitelkártyaszámlán jóváírásra kerülnie.
12.3. Abban az esetben, ha a Fizetési Türelmi Idő lejártát követő 15 napon belül a
Hitelkártyaszámlán nem kerül sor a Minimum Fizetendő Összeg jóváírására, a Bank a Hitelkártya
használatot korlátozhatja, illetve megtilthatja. A Hitelkártya használatának korlátozását a Bank a
Tartozás rendezését követő Banki Napon oldja fel.
12.4. Amennyiben a Hitelkártyára vonatkozó Bankszámlakivonat a Bank érdekkörén kívülálló ok miatt
nem érkezik meg a fizetésre biztosított Fizetési Türelmi Idő alatt az Üzletfélhez, a Bank a késedelmes
befizetésből fakadó többletköltségért (késedelmi díj, hitelkamat felszámítása) nem vállal felelősséget.
Az Üzletfél kárenyhítési kötelezettségének körében köteles minden tőle elvárhatót megtenni, hogy a
részére rendelkezésre álló kapcsolattartási csatornákon (CIB24, CIB Internet Bank, a Bankfiókban
személyesen) a megszokott időben érdeklődjön a várt, de meg nem érkezett Bankszámlakivonat
tartalmáról és a fizetési határidőről, hogy ily módon elkerülje a többletköltségeket. Ha a Minimum
Fizetendő Összeg kifizetésére az adott hónapban a Hitelkártyaszámla kivonatban meghatározott
határidőig nem kerül sor, a Bank a hatályos Hitelkártyára vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott
késedelmes fizetésre vonatkozó rendkívüli díjat számítja fel minden hónapban. A meg nem fizetett
Minimum Fizetendő Összeg növeli a következő periódus Minimum Fizetendő Összegét.
12.5. A visszafizetett összegek a jóváírás után Vásárlásra (áru, szolgáltatás ellenértékének
kifizetése) és/vagy a befizetést követő naptól készpénzfelvétel céljából újból felhasználhatók a
Hitelkeret összege erejéig (rulírozó Hitelkeret).
A Tartozás összegét növeli a meg nem fizetett Hitelkártya Tranzakciók, a Kondíciós Listában
meghatározott kamatok, díjak, jutalékok összege és minden hónapban tőkésedik a meg nem fizetett
Tranzakciók, valamint a Kondíciós Listában meghatározott díjak, jutalékok összege, ugyanakkor a
Tartozás csökken a visszafizetett összeggel.
12.6. A Bank a Hitelkártyához kapcsoló hitelkeretet az Üzletfél részére egy évre biztosítja. Az Üzletfél
felhatalmazza a Bankot, hogy a hitelkeret lejáratakor változatlan feltételek mellett további egy évre
meghosszabbítsa a Hitelkártyához kapcsolódó hitelkeretet, kivéve, ha legkésőbb a lejáratot megelőző
2 hónappal a Bank kézhez kapja az Üzletfél ettől eltérő írásbeli nyilatkozatát. A Bank évente
felülvizsgálja az Üzletfél hitelképességét, és ennek függvényében dönt a Hitelkártya-szerződés újabb
egy évre történő meghosszabbításáról. A Bank nem köteles a Hitelkártya-szerződés (a Hitelkártyához
kapcsolódó hitelkeret) újabb egy évre történő meghosszabbítására. Amennyiben a Bank a Hitelkártyaszerződést (a Hitelkártyához kapcsolódó hitelkeretet) nem hosszabbítja meg, úgy arról az ügyfelet a
Hitelkártya lejáratát megelőző legalább 2 hónappal megelőzően írásban értesíti.
12.7. A Hitelkártyaszámla pozitív egyenlege után – ellenkező megállapodás hiányában – a Bank nem
fizet kamatot. A Bank és az Üzletfél megállapodnak, hogy a Bank a Hitelkártyaszámlához kapcsolódó
Hitelkeret terhére harmadik személy kedvezményezett által a Hitelkártyaszámla terhére benyújtott
fizetési megbízásokat - kivéve azokat a megbízásokat melyek benyújtására az Üzletfél felhatalmazást
adott - nem teljesíti.
12.8 Az Üzletfél – a Hitelkártya használata nélkül- az általános pénzforgalmi szabályok alapján
jogosult Hitelkártyaszámlája terhére Átutalási megbízást adni. A visszafizetett összegek átutalás
céljából a jóváírást követő Banki Naptól használhatók fel.
13. A Hitelkártyához kapcsolódó díjak, kamatok, azok megfizetése
13.1. A Bank minden hónapban a Kondíciós Listában meghatározott mértékű kamatot számítja fel az
alábbiak alapján az Üzletfél Tartozása után.
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Készpénzfelvétel Hitelkártyával és/vagy az Átutalás Hitelkártyaszámla terhére Hitelkártya Tranzakciók
esetén a Bank hitelkamatot a Hitelkártya Tranzakció terhelésének időpontjától a visszafizetés napjáig
számít fel. A kamat összegének terhelése a Hitelkártyaszámlán a Hitelkártyaszámla kivonat
készítésének napján történik.
A Hitelkártyával végzett Vásárlások kamatozása
•
amennyiben a fizetési határidőig a Fordulónapon fennálló Tartozást teljes egészében törleszti
az Üzletfél, az elszámolási periódusban keletkezett Vásárlásra fordított összegek
kamatmentesek;
•

amennyiben a fizetési határidőig nem történik törlesztés, vagy csak részleges törlesztés
történik, valamennyi, az adott elszámolási periódusban keletkezett Vásárlások összege után
hitelkamatot számít fel a Bank a Tranzakció terhelésének időpontjától a visszafizetés napjáig.

A Bank a kamatösszeget napi kamatszámítás mellett, havonta terheli a Bankszámlakivonat
készítésének napján.
Ha az Üzletfél a Bank által meghatározott Hitelkeretet túllépi, a Bank az adott hónapban a Kondíciós
Listában meghatározott Hitelkeret túllépési díjat számít fel alkalmanként, vagyis annyi alkalommal,
ahány esetben Hitelkeret túllépés történt. A Hitelkártya Szerződés megkötésekor esedékes díjakat és
jutalékokat a Bank a Hitelkeret terhére számolja el.
A Hitelkártya Szerződés felmondása esetén az esedékességkor meg nem fizetett Tartozás után annak
a kiegyenlítéséig a Bank a hitelkamaton felül a Kondíciós Listában meghatározott Késedelmi Kamatot
számítja fel.
13.2. A nem forintban végrehajtott Hitelkártya Tranzakciók a Kondíciós Listában meghatározott
árfolyamon kerülnek a Hitelkártyaszámla terhére elszámolásra.
13.3. A Hitelkártyára egyéb kérdésekben a jelen Különös Üzletszabályzat Bankkártyára vonatkozó
rendelkezései alkalmazandók.

Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a KÜSZ 2017. február 13. napjától az alábbi
rendelkezésekkel egészül ki.
3.16 Bankszámla egyenleg ATM-n keresztül történő lekérdezése
A Bankszámla egyenlege a Bank ATM-hálózatába tartozó ATM-en és bármely más ATM-en keresztül
is lekérdezhető.
9.9. A Bankszámla áthelyezési kérelem esetén, a Bankszámla áthelyezésének feltétele a
Bankszámlához kapcsolódó Bankkártya szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése. Az
időarányos éves díj Üzletfél részére történő visszafizetésére oly módon kerül sor, hogy a Bank az
időarányos éves díjat a megszüntetett Bankkártyához kapcsolódó Bankszámlán írja jóvá az
áthelyezési kérelem beadásának napján.
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10.
AZ EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSRENDJE A BANKKÁRTYÁKNAK AZ
ÉRINTÉSSEL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRE ALKALMAS BANKKÁRTYÁRA TÖRTÉNŐ CSERÉJÉRE
VONATKOZÓAN
10.1

Általános rendelkezés

A Bank a 2017 márciustól 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. márciustól
a Bankkártya lejáratában meghatározott hónapnak megfelelő hónapot megelőző hónap 1. napjáig
aktiválásra került. Az előbbiek azt jelenti, hogy a Kártyabirtokosnak 2017 márciustól 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 Bank először a 2017 áprilisban lejáró Bankkártyákat cseréli érintéssel történő fizetésre alkalmas
bankkártyákra.
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

A Bank általi egyoldalú módosítás a módosítás során kibocsátott Bankkártya aktiválásakor, de
legkésőbb a cserével érintett Bankkártyán jelölt lejáratakor lép hatályba.
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
A módosítás során kibocsátott Bankkártyát az Üzletfél által az Igénylőlap szerinti a Szerződésben
meghatározott átadási módnak megfelelően a Bank az Üzletfél részére, az Üzletfélkülön rendelkezése
nélkül, eljuttatja a 10.1. pontban meghatározott hónap 25. napjáig.

10.4 Az Üzletfél kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések
A Bank a módosítás során kibocsátott Bankkártyát az Üzletfélnek adja át. Az így átadott Bankkártya
aktiválása kapcsán a 4.3 pontban írtak az irányadóak azzal, hogy az aktiválást a Kártyabirtokosnak,
illetve az Üzletfélnek a módosítás hatályba lépéséig meg kell tennie.
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A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank Általános Vállalati Üzletszabályzatának (a
továbbiakban a jelen II. pont vonatkozásában „VÜSZ”) alábbi rendelkezései 2017. február 13.
napjától törlésre kerülnek.
Átutalás Hitelkártyaszámla Terhére olyan Tranzakció, mely során az Üzletfél megbízza a Bankot,
hogy Hitelkártyaszámlája fedezetének terhére meghatározott összeget utaljon át a Kedvezményezett
bankszámlája javára.
Csoportos Beszedés Hitelkártyaszámla Terhére olyan Hitelkártya Tranzakció, mely során valamely
Kedvezményezett által Beszedésre benyújtott fizetési megbízásban meghatározott összeg
meghatározott Értéknappal az Üzletfél, mint Fizető Fél Hitelkártyaszámlája terhére kerül teljesítésre,
amennyiben az Üzletfél arra a Bankot felhatalmazza.
Elszámolási Számla a Hitelkártyaszámla másik elnevezése.
Fizetési Türelmi Idő a Fordulónap és a Minimum Fizetendő Összeg befizetési határideje közötti
időszak.
Fordulónap a Hitelkártyára vonatkozó Bankszámlakivonat készítésének napja.
Főkártya a Főkártyabirtokos részére kibocsátott Hitelkártya.
Főkártyabirtokos az a Hitelkártyaszámla tulajdonos, akinek a Hitelkártya igénylését
Főkártyabirtokosként a Bank az igénylőlap/Egyedi Szerződés1 aláírásával elfogadta, és számára a
Bank a Főkártyát átadta.
Hitelkártya olyan Bankkártya, amellyel az Üzletfél a Bank által megállapított Hitelkeret erejéig az
Bankkártyákra vonatkozó szabályokról szóló Különös Üzletszabályzat szerint rendelkezhet.
Hitelkártya Birtokos olyan Bankkártya Birtokos, akit a Hitelkártya Tranzakciók végrehajtására az
Üzletfél a Hitelkártya Szerződés aláírásával feljogosít, és aki a Hitelkártya Tranzakciók fedezetéül
szolgáló Hitelkártyaszámla felett Hitelkártya birtokosként kizárólag a Hitelkártya használatával jogosult
rendelkezni. Hitelkártya birtokos a Főkártya- vagy Társkártyabirtokos is.
Hitelkártyaszámla a Hitelkártyához kapcsolódóan a Bank által forintban vezetett és nyilvántartott
számla, melyen a Bank minden, a Főkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos javára történő jóváírást és
a nála felmerült terhelést nyilvántart, továbbá amelyen a Hitelkártya-Tranzakciós Megbízások
lebonyolíthatók.
Hitelkártya Szerződés az Üzletfél, a Hitelkártya Birtokos és az igénylés elfogadása esetén a Bank
által aláírt igénylőlap, amin a Bank – a hitelbírálatot követően – jogosult meghatározni az Üzletfél
Hitelkeretét és annak lejáratát.
Hitelkártya Tranzakció a Hitelkártyaszámla terhére elszámolt, a Hitelkártya használatával az
Elfogadóhelyeken, belföldön vagy külföldön, forintban vagy más devizanemben történő Vásárlás
és/vagy Készpénzfelvétel Hitelkártyával, Átutalás Hitelkártyaszámla Terhére, Csoportos Beszedés
Hitelkártyaszámla Terhére, továbbá a Hitelkártyával végzett bármely egyéb Tranzakció, ideértve az
előbbiekben felsorolt fizetési megbízások minden díját, költségét és Adóját.
Hitelkártya-Tranzakciós Megbízás a Hitelkártyaszámla terhére a felhasználható Hitelkeret erejéig
benyújtható átutalási megbízás – beleértve a rendszeres átutalási megbízást és az értéknapos
átutalási megbízást -, csoportos beszedési megbízást és Feltételes Átutalási megbízást.
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Készpénzfelvétel Hitelkártyával azon Hitelkártya Tranzakció, amelynek során belföldön vagy
külföldön ATM-ből vagy bármely olyan Elfogadóhelyen, ami erre lehetőséget biztosít, vagy bármely
egyéb, a Bank által a Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel lebonyolított Hitelkártya
Tranzakció, amely révén készpénz rendelkezésre bocsátása történik a Hitelkártya birtokos számára.
Minimum Fizetendő Összeg az az összeg, amelyet az Üzletfél köteles a Hitelkártyára vonatkozó
Bankszámlakivonaton meghatározott határidőig a Bank részére megfizetni.
Társkártya a Társkártyabirtokos részére az Üzletfél által igényelt Hitelkártya.
Társkártyabirtokos az a személy, akinek az Üzletfél felelősségvállalása alapján a Bank a Társkártyát
birtokba adta.
A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a VÜSZ alábbi rendelkezései 2017. február 13.
napjától az alábbiak szerint kerülnek módosításra.

Bankkártya a Bank által kibocsátott Betéti Bankkártya,
Bankkártya Tranzakció a Vásárlás és/vagy Készpénzfelvétel Bankkártyával, továbbá a
Bankkártyával végzett bármely egyéb Tranzakció, ideértve az előbbiekben felsorolt műveletek minden
díját, költségét és Adóját.
Üzletfél a Bank pénzügyi és/vagy kiegészítő pénzügyi, illetve kiegészítő szolgáltatásait igénybe vevő
devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas
vállalkozás, szervezet, ideértve, különösen, de nem kizárólagosan, a Bankszámla-tulajdonost,
Biztosítékot Nyújtót, Kártyabirtokost, Felhasználót, Törvényes Képviselőt és egyéb képviselőt is, tehát
mindazon személyeket, akik a fenti szervezeteknek a Bankkal fennálló jogviszonyára tekintettel
teljesítenek kötelezettséget a Bank felé vagy gyakorolnak valamely jogosultságot (ezen utóbbi
személyek főkötelezettségeire természetes személy és az alábbi kivételek alá eső személy esetén is
a VÜSZ és a hatálya alá tartozó Szerződéses rendszer irányadó, kivéve ha ezen dokumentumok
másként rendelkeznek), kivéve az egyéni vállalkozót, egyéni céget, és a mezőgazdasági őstermelőt. A
Bank rendszereinek, folyamatainak működtetése céljából, illetve rendszergazdai feladatok ellátása
érdekében a Bank Szolgáltatásai elérhetőségét biztosítja egyes munkavállalói részére, mely
munkavállalók nem minősülnek Üzletfélnek.

CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2016. december 13.
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